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Dag van Vrede | Ommen Revisited 

Zaterdag, 21 september 2019 | 10.30 – 17.00 uur 
 
Het Kleine Openluchttheater 

Recreatiecentrum Besthmenerberg 

Ommen (v/h Sterkamp terrein) 

Programma 

• 11.00 uur – Aanvang ochtendprogramma (inloop vanaf 10.30 uur) 

• 11.15 uur – ‘Truth is a Pathless Land’, opheffingstoespraak Krishnamurti 1929, Mirjam Mare (stem) 

• 13.30 uur – Aanvang middagprogramma (middagpauze vanaf 12.30 uur):  

        A:  Sporen naar het Verleden, wandeling o.l.v. Siem van Eeten c.s. (zie hieronder punt 1. en 2.)  

        B:  Vrijheid en Vrede, werksessie o.l.v. Jacomijn Werkman, Peter Jonkers en Martijn van der Wal 

• 15.00 uur – Nectar, a musical experience | Jacqueline van Koolwijk (piano) & Nicole Schmaloer (fluit) 

• 15.30 uur – Boeken- en informatiestand | 17.00 uur - Einde  

 

Entree bijdrage: € 15,00 
Voor deelname aan deze dag in Ommen dien je vooraf een deelnamebewijs te bestellen. Je kunt 
dit doen via een e-mail naar hzz.pj@freeler.nl of per aanmeldkaart (zie bijgaande flyer). 
Wijzigingen in het programma voorbehouden.  
 

Praktische Informatie 

1. Het aantal deelnemers dat aan de wandeling (A) op Landgoed Eerde kan deelnemen is 
beperkt. Houdt u er rekening mee dat het maximaal aantal per groep is vastgesteld op 15 
deelnemers. Maximaal 3 groepen. 
 

2. Het aantal deelnemers dat aan de werksessie (B) in het kleine openluchttheater (B) kan 
deelnemen is eveneens beperkt. Vanwege het interactieve karakter is hier het maximaal 
aantal deelnemers vastgesteld op 40 deelnemers. 
 

3. In het Horecagebouw van Recreatiecentrum Besthmenerberg kan men eventueel de lunch 
gebruiken. Zie bijlage plattegrond of website: https://www.besthmenerberg.nl/plattegrond  
Als handig alternatief kun je een eigen lunchpakket en drinken meenemen. 
 

4. Ommen is redelijk goed bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf het treinstation is het 10 min 
fietsen of een kleine 30 min lopen. Taxi Steen Ommen te reserveren via tel. 0529 - 451 724. 
Synthus buslijn 81 stopt bij de bushalte Steile Oever op zo’n 25 minuten afstand lopen. 
De kosten voor deelname zijn incl. parkeergeld (bij aanmelding kentekennr. auto doorgeven). 
 

5. Aanmelding en contact: 

bij voorkeur via e-mail  hzz.pj@freeler.nl  

Martijn van der Wal  0514 - 58 12 08 (landcode 31) 

Peter Jonkers  06 27 45 78 37 | b.g.g. 030 – 229 07 41  

Informatie Online 

a) https://sites.google.com/site/verenigingleerproject/home 

b) https://krishnamurti-in-ommen.nl/in-het-sterkamp/ 

c) https://www.krishnamurti.nl/  
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