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Vandaag hebben wij, in verband met de bijeenkomst die wij 28 augustus a.s. organiseren (zie
hieronder), per e-mail een nieuwsbrief verzonden naar DVG-leden waarvan wij het e-mailadres
kennen. Bent u DVG-lid en wilt u deze fraai vormgegeven nieuwsbrief ook ontvangen? Stuurt u
mij dan een privébericht met uw (echte) naam en mailadres, en u ontvangt de nieuwsbrief per
ommegaande.

“Fatsoen. Niet doen!”
Zaterdag 28 augustus a.s. Discussiebijeenkomst over politieke correctheid binnen DVG. U
bent van harte welkom (toegang gratis):

Locatie: Grand Café Carré & Zalencentrum De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht (tegenover
het Utrechtse Conservatorium, op een steenworp afstand van het station en Hoog Catharijne)
Datum: zaterdag 28 augustus 2010
Zaal open: 10.30 uur
Aanvang discussie: 11.00 uur 
Afsluiting: ca. 14.00 uur 
Aanmelden: Laat van te voren, in verband met de capaciteit van de zaal, even weten dat u komt
door een mail te sturen naar Lex Hagenaars: a.hagenaars@wxs.nl of Fred Neerhoff:
flneerhoff@xs4all.nl

Bedankt voor de nieuwsbrief, David, hij ziet er mooi uit. Ik kom natuurlijk in elk geval. Jammer
genoeg ken ik geen mensen om de brief naar door te sturen die jullie zelf niet ook al kennen.

Dag Els,

Ja ik ben erg tevreden met het resultaat. Erg handig ook een buurman die grafisch vormgever is. 

En fijn dat je komt. We krijgen inmiddels leuke reacties binnen in de trant van:

"Wat een UITSTEKENDE nieuwsbrief hebben jullie opgesteld. Mocht de presentatie op de
ledenvergadering "belabberd" zijn geweest, deze teksten zijn buitengewoon goed opgesteld en
het hele initiatief kan jullie volstrekt niet kwalijk genomen worden. Integendeel, eenieder die
welbewust en op de juiste gronden voor het lidmaatschap heeft gekozen zal er heel blij mee
(moeten) zijn, ook als deze persoonliijk 'kritisch' is op Wilders.

Ik ga absoluut naar de discussiebijeenkomst. Het belang ervan is groot...."

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte. Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE
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