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Dialoog maak het mee®
www.apeldoornindialoog.nl
www.samenspraakapeldoorn.nl
Openingstijden Projectbureau maandag- en
woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur in de
Buurtkamer, Van de Spiegelstraat naast nr. 3
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ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen
een verrijking van het leven in onze stad bevordert.
De dialoog is daarvoor een prima middel: open,
onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in
Apeldoorn in gesprek gaan over thema’s die allen
kunnen boeien.
Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog
niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met
andere perspectieven in de maatschappij staan en
misschien een andere kijk op thema’s en
maatschappij hebben.

Beste lezer,
Na een zonnige zomer gaan we weer van start met nieuwe activiteiten van
Samenspraak. In deze nieuwe nieuwsbrief lees je over onder andere: de activiteiten
van de Vredesweek, nieuws over de week van de Dialoog en data voor de training
dialoogbegeleider.

Week van de Dialoog 2019
Van 4 tot en met 10 november organiseert Samenspraak voor de 12e keer de week
van de Dialoog. Dit jaar zal het thema zijn: “Ontdek de ander”.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de organisatie.

Training dialoog begeleiden
Iedereen die wil mee werken als dialoogbegeleider in de week van de Dialoog
wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een van de volgende trainingen. Wil je als
ervaren begeleider je kennis en vaardigheden opfrissen? Donderdag 10 oktober,
dinsdag 22 oktober en donderdag 31 oktober 2019 organiseren wij een drietal
trainingen: dialoog begeleiden. Je maakt kennis met de achtergrond van de dialoog
en de dialoogstappen. Je oefent met luisteren en vragen stellen en met het
begeleiden van de dialoogtafel. In de training werken we met een diversiteit aan
werkvormen. Je bent van harte welkom op een van deze dagen van 18.00 uur tot
21.00 uur. Wij verzorgen de soep en het broodje (vegetarisch). Er zijn geen kosten
aan verbonden. Meld je aan via info@apeldoornindialoog.nl
Geef in je e-mail alsjeblieft aan welke van de trainingsdata je beschikbaar bent.

Neem deel aan de Vredesweek
Van 21 tot en met 29 september vindt de Vredesweek plaats in Apeldoorn. Als
Samenspraak zijn we op verschillende manieren actief geweest in de afgelopen
jaren. Dit jaar is Roelof Oudman in de rol van Adviseur verbonden aan de
Vredesambassadeur Ragaiy Sinout.
Samenspraak wil graag verbinding leggen. En we willen jou ook uitnodigen om de
verbinding aan te gaan met de andere deelnemers van de activiteiten van de
Vredesweek. We nodigen je bij dezen dan ook actief uit om deel te nemen aan de
activiteiten. (Kijk voor het volledige programma op www.vredesweekapeldoorn.nl)
Laat je weten dat je namens Samenspraak aanwezig bent? Neem dan een freeticket mee (zie de bijlage) en nodig mensen uit voor een goed gesprek. En om deel
www.samenspraakapeldoorn.nl
te nemen aan de Week van de dialoog.
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Apeldoorn in Dialoog
wordt mogelijk gemaakt
door:

Van het bestuur
Afgelopen donderdag waren ruim 20 mensen bijeen om mee te denken aan de visie
en de toekomst van Samenspraak Apeldoorn.
Het is duidelijk dat er behoefte is aan het leggen van een fundament om aan verder
te bouwen. Er zijn veel mooie ideeën uitgewisseld om dat ook te gaan doen.
Volgende stap is dat we gaan beraden wat het vervolg wordt en welke mensen we
waarvoor willen benaderen. Als je bij de bijeenkomst geweest bent en je wil nog
doorpraten, neem dan gerust contact met Kirsten op
(kirstenregtop@samenspraak.apeldoorn.nl)

Bestuur Samenspraak Apeldoorn
Kirsten Regtop (vz), Henk de Boer
(penningmeeester) en Quirine Lensvelt

Werkgroep volwassen dialoog
Tonny Luii, en Roelof Oudman

Werkgroep Kinderdialoog
Tadusi Zwaneveld, Tonny Luii, Quirine Lensvelt en
Willemijn Rutters

Ben je niet bij de bijeenkomst geweest, dan horen wij ook graag van je.
Binnenkort volgt een uitgebreidere terugkoppeling.

10-jarig bestaan Dok Zuid
Op woensdag 2 oktober viert Dok Zuid haar 10-jarig bestaan.
De werkgroep kinderdialoog van stichting Samenspraak is hier van 14.00 uur tot
16.00 uur aanwezig met een doe-activiteit voor kinderen. Het thema is: “kinderen
mogen dromen”. Iedereen wordt van harte uitgenodigd.

Week van de opvoeding
Projectbureau:
Astrid Leenheer (coördinator), Jan Jeroen van
Put, Andrea Buitenhuis en Sabine Kalsbeek

Op woensdag 9 oktober wordt er een markt georganiseerd rondom kinderen en
opvoeding van 14.30 uur tot en met 17.00 uur in gebouw 2021, MolenstraatCentrum 1. Hierbij participeert stichting Samenspraak aan een activiteit voor
volwassenen en kinderen.

06-13706035
“Dialoog is oprecht naar elkaar
luisteren. Verbinding met elkaar
ervaren, nieuwe stappen zetten.
Elkaar zien.”
Stuur deze nieuwsbrief gerust door en plaats informatie op websites, Twitter,
Facebook, LinkedIn etc.
Kirsten, Quirine, Henk, Astrid, Andrea, Jan Jeroen en Sabine
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