
Mijn gegevens 

Naam  _______________________________________________ 

Voornaam ____________________________________________ 

Adres  _______________________________________________ 

Postcode/plaats  _______________________________________ 

Tel.  _________________________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

 

Ik betaal door middel van: 

 Bankoverschrijving aan Vereniging Leerproject 
 
IBAN nr.: NL79 INGB 0005 5082 95 
 
BIC code: INGBNL2A 
 

 Contant na aankomst in Ommen 

 

In een gefrankeerde envelop opsturen naar  

 

Vereniging Leerproject 

t.a.v. Martijn van der Wal, secretaris 

Hegewei 22 

8584 VJ  Hemelum 

Vereniging Leerproject 

Dag van Vrede 
Ommen Revisited 
 

 
 

Zaterdag, 21 september 2019 | 10.30 – 17.00 uur 

- Het Kleine Openluchttheater 

- Recreatiecentrum Besthmenerberg 

- Ommen (v/h Sterkamp terrein) 

 
Bestuur Vereniging Leerproject: 
Jacomijn Werkman (vz) – Martijn van der Wal (secr.) 
Amarens van Wijland (pm) – Peter Jonkers – Will Doorn 

E hzz.pj@freeler.nl 
T +31 (0514) 58 12 08 | b.g.g. +31 (06) 27 45 78 37 

…  

mailto:hzz.pj@freeler.nl


 

 

Programma | Zaterdag 21 september 2019x 

~ Het Kleine Openluchttheater ~ 
Recreatiecentrum Besthmenerberg, Ommen 

10.30 uur Inloop 

11.00 uur Welkom Jacomijn Werkman 
Inleiding Guido Lamot 

11.15 uur ‘Truth is a Pathless Land ’  

Opheffingstoespraak Krishnamurti 1929 
Mirjam Mare (stem); Nicole Schmaloer (fluit); 
Jacqueline van Koolwijk (piano). 

12.30 uur Middagpauze 

13.30 uur 

A * 

 
13.30 uur 

B * 

Sporen naar het Verleden 

Wandeling - Landgoed Eerde  - onder leiding 
van Siem van Eeten (Stichting Lampyrus) 

Vrijheid en Vrede 

Werksessie onder leiding van Jacomijn 
Werkman, Peter Jonkers en Martijn van der 
Wal   

15.00 uur Nectar, a musical experience 

Jacqueline van Koolwijk ((piano, nada taragini 
en swaramandala) & Nicole Schmaloer (fluit) 

15.30 uur  Boeken- en informatiestand 

17.00 uur Einde & afsluiting door Martijn van der Wal 

Voor deelname aan deze dag dient u vooraf een deelname-
bewijs te bestellen. Je kunt dit doen via een e-mail naar 
hzz.pj@freeler.nl of per aanmeldkaart (achterin dit boekje). 
Wijzigingen in het programma voorbehouden.  

* Zie infob lad   

Aanmeldkaart 

Wij ontvangen uw aanmelding bij voorkeur via een e-mail 

naar hzz.pj@freeler.nl, graag onder vermelding van uw naam, 

telefoonnummer en eventueel kentekennummer. 

Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, vult u dan deze 

aanmeldkaart volledig en aan beide zijden in. 

 

Ja, ik kom naar Ommen, op zaterdag 21 september 2019 en 
bestel: 

 ____ deelnamekaart(en) . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 15,00 
 
 

 __________________ Kentekennummer (indien u per 
auto komt en op het kampeerterrein wilt parkeren) 
 
 

 A.  Wandeling ‘Sporen naar het Verleden’ 
 
 

 B.  Werksessie ‘Vrijheid en Vrede’ 

 

Ja, ik word lid van Vereniging Leerproject 

 Lidmaatschap m.i.v. ___________ . . . . . . . . . € 15,00 
 

 Belangstellende / donateur  

 

Vergeet  n iet  aan de ommezijde uw gegevens in te vul len!  

 

mailto:peterjonkers@xs4all.nl
mailto:peterjonkers@xs4all.nl

