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Toevoegen leden DVG aan deze groep.

@ Chris Smissaert (en andere toekomstige aanwezigen van DVG in deze groep).

Als er zich leden van DVG registreren op Freethinker, en hun aanwezigheid nuttig of relevant is
voor deze gebruikersgroep, dan is het handig als we hier van op de hoogte worden gesteld (we
weten niet altijd wie wie is); via PB of misschien nog beter in deze draad. Dan kunnen we ze
toevoegen.

Vriendelijke groet.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

goed idee. Voor zover wij ook zicht hebben op waar onze leden zich bevinden. 

The time you enjoy wasting is not wasted time - Bertrand Russell

We doelen dan natuurlijk vooral op degenen die op één of andere manier bij het reilen en zeilen
van De Vrije Gedachte betrokken zijn; vooral de mensen die aanwezig waren tijdens de
vergadering in Amersfoort.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Ik heb Enno Nuy toegevoegd aan deze gebruikersgroep.

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

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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Dank je! Dat was inderdaad de bedoeling.

The time you enjoy wasting is not wasted time - Bertrand Russell
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