
 



 
 
Wat is de Dag van de Dialoog? 
Een dag waarop in heel Nederland mensen uit een stad of 
dorp met elkaar aan tafel gaan om een eenvoudige maaltijd 
te gebruiken en intussen met elkaar in gesprek gaan.  
Dit jaar is het thema van de Dag van de Dialoog:  

Elkaar zien.  

birbirini görmek,   بعضنا للبعضرؤية      

Mekaar zeen,  Inoar sjen      

Maar om elkaar te kunnen zien is het nodig dat ieder zich 
laat zien. Dus we willen je uitnodigen om te vertellen wie je 
bent, waar je vandaan komt, hoe jouw leven er uit ziet, wat je 
belangrijk vindt, wat je dromen zijn, waar jij je voor inzet.  

Aan de verschillende tafels op de dag van de dialoog 
vertellen we elkaar onze verhalen, de dingen waar we blij 
mee zijn, maar misschien ook de dingen die we moeilijk 
vinden. Ieder vertelt wat hij of zij met anderen wil delen. 

Luisterend naar elkaars verhalen gaan we elkaar zien en 
niets is zo belangrijk dat je het gevoel hebt dat je gezien 
wordt, dat je er mag zijn. 

Wie gaan er met elkaar in gesprek? 

Iedereen die het leuk vindt medebewoners van Goor en 
omgeving beter te leren kennen.  
Je hoeft daar geen foutloos Nederlands voor te spreken, als 
je maar geïnteresseerd bent in een ander. 
 
Waar vinden deze maaltijden plaats? 
Bij mensen thuis die zich daarvoor hebben opgegeven of in 
openbare gebouwen zoals buurthuizen en kerken. We eten 
daar samen een broodmaaltijd die ons wordt aangeboden 
door Albert Heijn Brandenbarg.  
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
 
 



 
 
 
 
Ik ben geïnteresseerd en wil meer informatie of wil me 
opgeven. 
U kunt bellen of mailen naar Richard Minnen,  
telefoon: (0547) 274 093 
e-mail: goorindialoog@gmail.com 
website: www.kleurrijkindehof.nl 
facebook: "Dag van de Dialoog Goor" 
Ook als u het leuk vindt mensen in uw huis te ontvangen, 
gastvrouw/-heer of gespreksleider te zijn, kunt u dat bij hem 
melden.  
 
Tijd en plaats. 
De maaltijden vinden plaats op 8 november van 17.00 uur tot 
19.30 uur. Om 20.00 uur worden we door een bestuurder van 
de gemeente ontvangen in het gemeentehuis.  
Daarna is er nog een verrassingsprogramma met ter afsluiting 
een drankje. 
 
Programma 
Op donderdag 8 november worden de tafels gedekt en 
verwachten we u: 
 
17.00 uur Inloop op de gastvrije locatie (u krijgt hierover 

nader bericht) 
17.30 uur Start van het gesprek tijdens een eenvoudige 

maaltijd (gratis) 
19.30 uur Afronding van het gesprek, met elkaar gaan we 

naar de 
20.00 uur Gezamenlijke bijeenkomst in het gemeentehuis 

Hof van Twente te Goor 
               21.15 uur Afsluiting 
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De Dag van de Dialoog Goor 
wordt mede mogelijk gemaakt door 

 

 


