ONTMOETINGSDAG NETWERKNDE 1-6-2019
Op zaterdag 1 juni 2019 wordt onze halfjaarlijkse ontmoetingsdag gehouden. Het evenement
vindt plaats in de prachtige Tuinzaal van Huize het Oosten in Bilthoven.

Bij wijze van kijken
Een NDE verandert de manier waarop we naar de wereld kijken.
Maar ook hoe we onszelf en de Ander ervaren, kan er door worden bepaald.
Zelfs de wetenschap moet het met nieuwe paradigma’s doen.
Voorzitter Raymond Saerens van onze Belgische zustervereniging LIMEN
vertelt hoe hij anders naar de wereld (en de wetenschap) is gaan kijken
nadat hij met de inzichten van de Nabij-de-dood-ervaring werd geconfronteerd.
Dr. Bob Coppes is de auteur van het boek ‘In harmonie met het licht’.
Hij beschrijft hoe mensen hun levenshouding totaal kunnen veranderen als ze
door een NDE gaan ervaren om deel van een groter geheel te zijn.
De inleiders spreken hun bijdragen uit gedurende de ochtenduren. ’s Middags kan er in een
viertal workshops over worden nagepraat.
Het programma begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en zal eindigen rond 16.00 uur
met de mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middaggedeelte worden er momenten voor
ontmoeting ingeruimd, alsook voor ad hoc workshops.

Plaats
Het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven.
Dit is vlak bij het NS-station Bilthoven. Zie ook het kaartje elders.
Deze locatie is ook per auto bereikbaar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de Rubenslaan
en op het terrein van Huize Het Oosten.

Kosten
€ 25,00 voor donateurs van Netwerk-NDE en leden van Limen, €35,00 voor niet-donateurs.
€12,50 voor minderjarigen boven 12 jaar. De lunch is inbegrepen. Betaling geldt als
aanmelding. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0000 19 16 76
ten name van de Stichting NetwerkNDE, onder vermelding van Ontmoetingsdag 1 juni 2019.
Voor onze Belgische vrienden: vermeld bij uw betaling ook nog de BIC/SWIFT-code in
verband met betalingen vanuit het buitenland. Deze code is INGBNL2A.
Bij onoverkomelijke financiële bezwaren kan contact worden opgenomen met de
penningmeester via penningmeester@netwerknde.nl
Het hier bijgevoegde kaartje (uit 2014) is niet helemaal actueel.Want de omgeving van het
station is heringericht, en op de hoek van de Jan Steenlaan en de Soestdijkseweg ligt nu een

rotonde. De beste manier om deze rotonde te ontwijken, als u met de trein komt, is deze:
U gaat het station uit via de poortjes en via de lift naar beneden. U komt dan in de
fietserstunnel. Loop even naar links en ga dan via de andere lift naar de bushaltes. U kunt daar
oversteken naar de Jan Steenlaan.
Voor bezoekers vanuit de omgeving van Bilthoven is het bovendien mogelijk om met de bus
te komen. Direct naast het station zijn bushaltes op het Emmaplein, waar de u-vo lijnen 58
(Hilversum, Zeist) en 77 (Utrecht, Nieuwegein) stoppen).
Voor automobilisten met routeplanner: voer op uw apparaat het volgende adres in:
Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven

Op het recente kaartje hieronder kunnen automobilisten zien, dat je in de huidige situtie op de
rotonde rechtsonder tegenwoordig wel onder de spoorlijn kunt rijden

