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Website ASK vernieuwd
De website van de Amsterdamse Spinoza Kring is vernieuwd. De grootste veran-
deringen zult u niet zien, want die hebben achter de schermen plaatsgevonden.
De software waar de website op draait (Joomla!) en enkele toepassingen die aan
de website gekoppeld zijn (zoals het nieuwsbrievenprogramma) zijn ge-update.
Dat onderhoud was nodig om mee te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen
op IT-gebied, maar ook om de veiligheid van de website op orde te brengen.
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het uiterlijk van de
website te vernieuwen. Als het ware is de fundering van het huis vernieuwd en
heeft de buitenboel meteen een nieuw verfje gekregen.
Voor het werk dat hiervoor nodig was en voor het vernieuwde ontwerp van de
website zijn we veel dank verschuldigd aan Tom van Teijlingen van TastyMouse
Webdesign.
Als u fouten op de website opmerkt (bijvoorbeeld niet werkende koppelingen) of
suggesties heeft ter verdere verbetering van de website, dan houden wij ons
daarvoor aanbevolen. U kunt ons mailen op info@amsterdamsespinozakring.nl.

Extra workshop Spinoza november 2011
In het najaar van 2011 organiseren we een introductiecursus in de filosofie van
Spinoza. De twee cursusgroepen zitten vol, maar vanwege de grote belangstel-
ling bieden we een derde cursusgroep aan. Deze vindt plaats op 5 dinsdagoch-
tenden in november 2011. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wie
het eerst komt, het eerst maalt en vol = vol. De kosten bedragen € 35. U kunt
zich aanmelden via onze website.

Meer informatie op onze website > Cursussen > Introductiecursus. U kunt ook
hier klikken.

Spinozadag 20 november 2011
Het programma van de Spinozadag 2011 is bijna rond, maar willen we pas publi-
ceren als alle sprekers toegezegd hebben. Hopelijk is dat snel. Het thema van de
dag is “Er is geen vrije wil”. We zullen met name onderzoeken welke implicaties
deze stelling heeft voor het recht en de rechtspraktijk.
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