
FGK bijeenkomst - 17. en 18. September 2011 
 

Vrijdag, 16. September 2011: Trefpunt “Kasseler Hof” 

vanaf 19.00 Uhr – voor allen die al eerder naar Zierenberg komen ::Landkarte Zierenberg 

“Kasseler Hof”

FGK Herfst bijeenkomst 17. en 18. September 2011 

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 17 september vanaf 10.00 uur tot ca. 20.00 uur, 

en op zondag  18 september van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur.  

De definitieve openbaarmaking van het programma (nog in ontwerp) volgt spoedig.

 

                                           - - - ARMIN RISI - - - 

Voor het eerst zal de Zwitserse Phylosoof en zakboek auteur Armin Risi in Zierenberg bij de 2 

daagse bijeenkomst aanwezig zijn. We verheugen ons daar bijzonder op. 

::Armin Risi

 

                                          - - - GRAANCIRKEL WERKGROEP NEDERLAND - - - 

Internationaal zal het ook bij de graancirkels worden. Hadden we enige jaren geleden onze Poolse 

Graancirkel vrienden van de Fundacja Nautilus uit Wylatowo en Toruń te gast, laat het zich 

momenteel zien dat een behoorlijk grote groep uit Nederland de “graancirkelwerkgroep Nederland” 

mogelijkerwijs met Janet Ossenbaard aanwezig zal zijn. De Graancirkel Werkgroep Nederland had 

op 12 juni 2011 hun graancirkelbijeenkomt in Holland. Het thema: graancirkels in Nederland en 

wereldwijd werd er in voordrachten uitgebreid besproken. Daarnaast was er een mooie uitwisseling 

tussen de deelnemers van de Hollandse Groep. Ed Vos en Nel de Boer (Nel was verhinderd ☺ ) 

waren ook bij de Nederlandse graancirkelbijeenkomst in Holland. Ze hebben zich voor het 



overkoepelende kontakt Nederland/Duitsland ingezet. De verbondenheid van de Nederlandse en 

Duitse graancirkelvrienden heeft zich reeds eerder laten zien  bijvoorbeeld Richard van Rijswijk als 

Spreker (Zandcirkels en een gemeenschappelijk project in de Hollandse provincie Drenthe) en 

Yvonne van Steen als gast in Zierenberg.  

::Graancirkel Werkgroep Nederland

 

Het brede spectrum van thema’s die in Zierenberg besproken worden vinden we ook bij de 

volgende voordrachten van WERNER BADENHEUER-HAGEN, ULRICH KLEINE “Werk titel: 

Egypte en FRANK KÖSTLER “Werktitel: Remote viewing” terug (De lijst van sprekers is nog niet 

compleet en wordt doorlopend geactualiseerd.)

 

                                            - - - PETER HIERONYMI - - - 

Met een Zwitser begon dit artikel, met een andere Zwitser eindigt het. Peter Hieronymi de ervaren 

Radiästhesist uit het Kanton Zug is reeds voor de tweede keer een voordrager. Zijn onderwerp 

heet “Vindonissa”. Vindonissa (keltisch *uindo- = „wit“, bretons gwenn, walisisch gwynn, iers finn) 

was de naam van een Legioon kamp van de romeinen in het gebied van de huidige gemeente 

Windich in Kanton Aargau, Zwitserland. Voor de komst van de Romeinen bestond er bij de uiterste 

toppen van het spoor tussen de Aare en Reuss een keltisch oppidum 

 

::Zierenberg – De plaats van bijeenkomst in Nordhessen. (Landkaart) 

::Der Kasseler Hof – De verenigings zaal voor de bijeenkomsten van de FGK 

De “Kasseler Hof” is vanwege de FGK bijeenkomsten vaak al volgeboekt. Veel gasten moeten 

daarom op overnachtings mogelijkheden in de omgeving terugvallen. Wij bieden privé, dichtbij en 

goedkope overnachtings mogelijkheden in de stadskern van Zierenberg, welke makkelijk te voet 

vanuit het “Kasselerhof” te voet bereikbaar zijn 

::Zierenberg - Gastgeberverzeichnis – overnachtingsmogelijkheden. 

::Wolfhagen - Gastgeberverzeichnis – overnachtingsmogelijkheden. 

::Zierenberg per Auto - Autobahn A44 Dortmund-Kassel, Afrit Zierenberg. 

::Zierenberg per trein - Bahnhof Zierenberg 

 


