
 
 
Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog,  september 2014                                                       
                                                                                                                                             
Beste lezer, 
Twaalf november is de Dag van de Dialoog. U doet toch ook mee?                    
Het thema voor dit jaar is tijdens een vaartocht over de Eem bedacht door de deelnemers van 
de inspiratietocht. Verder in deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van deze bijeenkomst.  
Het thema voor 2014 is:  Waar kom je vandaan & wat houdt je hier? 
Een vraag waarin vaak duidelijk wordt dat we misschien wel veel meer gemeen hebben dan we 
op het eerste gezicht of bij de eerste indruk denken. Wat houdt je hier kan uw straat, uw wijk, 
Amersfoort, Nederland, werk, studie of anders zijn.  Wilt u ook graag de dialoog voeren over dit 
thema? Geef u dan nu op voor de Dag van de Dialoog. Opgeven als deelnemer aan de dialoog 
kan op onze website www.amersfoortindialoog.nl. 
Wilt u graag een dialoog leiden dan kunt u zich opgeven als gespreksleider ook via de site 
www.amersfoortindialoog.nl. U hebt voor de rol van gespreksleider wel een korte training 
nodig. Deze kunt u volgen op woensdag 15 oktober of op woensdag 29 oktober op de HU 
Amersfoort (Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort,  Nieuwe Poort 21) 
Wilt u een kinderdialoogtafel leiden? Schrijft u zich dan in voor de training van 29 oktober: 
hier gaan we dieper in op de methode voor de kinderdialoog.  Inschrijven voor één van de 
trainingsavonden kan op onze website. Op de homepagina vindt u de link om in te 
schrijven.  Wilt u een locatie ter beschikking stellen waar u graag een dialoogtafel organiseert op 
12 november? Via de website www.amersfoortindialoog.nl schrijft u zich in als 
tafelorganisator en kunt u uw locatie presenteren. 
De deelnemers en gespreksleiders kunnen een voorkeur aangeven voor uw locatie of voor één 
van de andere deelnemende locaties.  Elke dialoogtafel kent minimaal 1 gespreksleider en 
maximaal 8 deelnemers. Op de site kunt u zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn per 
locatie. Helpt u mee? Geef de dialoog door! 
Deelt u onze passie en wilt u samen met ons mensen met elkaar verbinden door middel van de 
dialoog? Iedereen heeft een kwaliteit of specialiteit. Wilt u zich inzetten voor de dialoog in 
Amersfoort? Neem dan contact met ons op.  Stuur een e-mail 
naar info@amersfoortindialoog.nl met daarin uw contactgegevens. Wij zullen dan contact 
met u opnemen. Alle hulp en ideeën zijn van harte welkom. Samen met u bereiken wij 
Amersfoort in Dialoog! 
 
Agenda 
Woensdag 15 oktober 2014   : Training voor gespreksleiders (voor volwassen deelnemers)  
loc. HU Amersfoort van 17.30 – 21.00 uur, start om 18.00 uur. 
 Woensdag 29 oktober 2014   : Training voor gespreksleiders  (voor kinderen) loc. HU 
Amersfoort van 17.30 – 21.00 uur, start om 18.00 uur. 
 Woensdag 12 november 2014: “Dag van de Dialoog”. 
 Vrijdag 14 november 2014: “Stadsontmoeting” van 16.00 uur tot 19.00 uur. De locatie 
maken wij zo spoedig mogelijk bekend.  Wij ontmoeten u graag bij één of meer van onze 
bijeenkomsten! Reserveer de data alvast in uw agenda.  
  
Met vriendelijke groet, 
Astrid van Ekeren, René Bullinga, Wieko Timersma,  Wil Groenhuijsen en Natasja Stam. 
 
Bestuur Stichting Amersfoort in Dialoog.	  


