
 

    The Krishnamurti Centre, Brockwood
 

“DUTCH RETREAT”
  Een bezinningsbijeenkomst met als leidraad het werk van J.Krishnamurti.
    DVD vertoningen, dialogen, wandelen, rust en bezinning in de inspirerende
    omgeving van het Krishnamurti Centre in Brockwood Park, Hampshire, England.
    Georganiseerd door de Stichting Krishnamurti Nederland. Voertaal Nederlands.

   Donderdag 20 april 2017 – Maandag 24 april (4 nachten) of
   Donderdag 20 april 2017 – Dinsdag 25 april (5 nachten)
   
     Prijzen: bij vier nachten verblijf € 260, bij vijf nachten verblijf € 320.
     Kortingstarieven jongeren t/m 25 jaar: € 220 / € 260
     Inclusief: verblijf in 1 pers.kamer met douche. Volpension beginnend met
     avondmaaltijd op 20 april en eindigend met ontbijt op 24, resp. 25 april.
     Bijeenkomsten volgens programma. Exclusief: reiskosten Max. 20 deelnemers.
     

   
     
     Aanmelding en informatie per e-mail:  Infokrishnamurti.dh@telfort.nl  
     Aanbetaling: € 100. Te voldoen direct na aanmelding. Restantbetaling vóór 1 februari.
    Stichting Krishnamurti Nederland  p/a Leeuweriklaan 9, 2566 JA Den Haag
    Rekeningnummer: NL18 INGB 0001 2677 77

mailto:Informatiekrishnamurt.dh@telfort.nl


“Dutch Retreat”

Een bezinningsbijeenkomst met als leidraad het werk van J.Krishnamurti.

Thema: 
Zijn we in staat een oplossing te vinden voor al onze

problemen?

    
*   *   *   *   *  *  *  

Programma: 

Donderdag 20 april:
19.00   Avondmaaltijd
20.15   Welkomstbijeenkomst.

Vrijdag 21 april: 
08.00   Ontbijt
09.30   Dvd:  “Bestaat er een oplossing voor al onze problemen?”
            (Toespraak nr. 6, Saanen 1979)
11.00   Dialoog
13.00   Lunch
14.15   Vrije tijd of deelname middagprogramma  *)
17.00   Facultatief: Dvd: “Kunnen we leven met de last van het verleden?”
            (Gesprek tussen Pupul Jajakar en Krishnamurti, 1982)
19.00   Avondmaaltijd
20.00   Dialoog

Zaterdag 22april
08.00   Ontbijt
09.30   Dvd: “ Daar waar lijden is, is geen liefde”  
            (Toespraak nr. 5, Ojai 1982)
11.30   Dialoog   
13.00   Lunch                                                               
14.15   Vrije tijd of deelname middagprogramma  *)
17.00   Dvd: “Wat zal verandering in het brein brengen”
            (Gesprek tussen Pupul Jayakar en Krishnamurti 1983)
19.00   Avondmaaltijd
20.00   Dialoog

Zondag 23 april
08.00   Ontbijt
09.30   Dvd: “Is er iets heiligs in het leven?”
            (Toespraak nr. 6, Ojai 1982)



11.30   Dialoog
13.00   Lunch
14.15   Vrije tijd of deelname middagprogramma *)
17.00   Facultatief: Dvd: “Waarom zijn we bang om niets te zijn”
            (Gesprek tussen Pupul Jayakar en Krishnamurti 1983)
19.00  Avondmaaltijd
20.15  Dialoog en evaluatie van het weekend

Maandag 24 april
08.00   Ontbijt

Afscheid van de deelnemers die 4 dagen blijven.

Extra voor de deelnemers die 5 nachten blijven:
10.30   Dvd: “Hoe moet vrijheid worden begrepen en geleefd?”
            (toespraak nr 4, Brockwood 1978)
13.00   Lunch
14.15   Vrije tijd.   Wanneer er belangstelling voor is: excursie naar Winchester.          
            (extra kosten ongeveer GBP 12)
19.00   Avondmaaltijd
20.15   Slotbijeenkomst

Dinsdag 25 april
08.00   Ontbijt

*)  Het georganiseerde middagprogramma kan bv bestaan uit een wandeling of bezoek
aan de Brockwood Parkt school en wordt later bekendgemaakt.

Dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Kamers:
Alle kamers zijn éénpersoons kamers met eigen douche en toilet.

Maaltijden:
Alle maaltijden zijn vegetarisch.
De lunch is de hoofdmaaltijd en in de avond is er een broodmaaltijd met soep.

Reis: 
Het is mogelijk per trein, auto, of vliegtuig naar Brockwood te reizen.

Voor wie per trein gaat: de reis gaat via Brussel en London. Ticket tot London te koop
op www.eurostar.nl  Ticket van London naar de dichtstbijnde stations, zijnde 
Petersfield of Winchester, zijn ter plaatse te koop. 

http://www.eurostar.nl/


Voor wie per auto gaat: op www.eurotunnel.com kan men de kanaaltunnel boeken.

Voor wie per vliegtuig gaat: beste verbinding is via Southampton met Befly.
Website: www.befly.com 

Meer informatie over de exacte reismogelijkheden: Infokrishnamurti.dh@telfort.nl 
Hier kan men zich ook melden wanneer men mogelijkheid tot samenreizen zou 
kunnen aanbieden, of zou willen weten of die bestaat.

+   +   +   +   +   +   +
 
Aanmelding en informatie per e-mail:  Infokrishnamurti.dh@telfort.nl  
Aanbetaling: € 100. Te voldoen direct na aanmelding.  Restantbetaling vóór 1 februari.
Stichting Krishnamurti Nederland  p/a Leeuweriklaan 9, 2566 JA Den Haag
Rekeningnummer: NL18 INGB 0001 2677 77
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