PERSBERICHT
Persbericht Maand van de Dialoog 2019
November staat in Oisterwijk weer in het teken van de Maand van de Dialoog. Op
verschillende locaties kun je terecht voor een dialoogontmoeting. De organisatie
van de dialogen wordt verzorgd door twee organisaties: Metgezel in Zingeving en
Oisterwijk in Dialoog. Beide staan voor de dialoog als werkelijke connectie met de
ander.
Wat is een dialoog?
Een dialoog is een goed gesprek met anderen in een groep. Het is een leuke manier
om nieuwe mensen te leren kennen en om nieuwe inzichten en ideeën op te doen.
In deze drukke tijden lijken we wat minder écht te luisteren naar elkaar, de dialoog
laat ons weer eens ervaren hoe dat dat is... Geef jezelf de tijd cadeau om deel te
nemen. Iedereen kan mee doen, jong en oud. Je hoeft geen ervaring te hebben,
schuif maar lekker aan. Er worden verschillende data en tijden aangeboden.
Aanmelden
Nieuwsgierig geworden of alweer enthousiast omdat je vorige jaren ook al
meedeed? Meld je aan via de onderstaande websites. Deelname is GRATIS.
Metgezel in Zingeving
Reeds vele jaren draagt Metgezel in Zingeving dialoog-activiteiten een zeer warm
hart toe en ook dit jaar worden er weer enkele dialoogtafels georganiseerd. De
Metgezel in Zingeving bestaat reeds 10 jaar en daarom het thema : DANKBAARHEID.
Donderdag 31 oktober
Drie dialoogtafels in de Abdij van Koningshoeven (4.00-9.00 uur).
https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/drie-nachtelijke-dialoogtafels-abdijkoningshoeven-tilburg/
Maandag 4 november
Vijf dialoogtafels in de Kerkstraat 48, te Oisterwijk in de gezellige huiskamers Gerard
Horvers huis ofwel De Inloop, gedurende de gehele dag.
https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/vijf-dialoogtafels-in-de-huiskamersgerard-horvershuis-en-de-inloop-oisterwijk/

Oisterwijk in Dialoog
Het thema van de dialogen van ‘Oisterwijk in Dialoog’ is: Natuur beleven. We sluiten
hierbij aan bij het thema van NL Leest van de bibliotheek. Reserveer je plekje bij een
van de dialoogontmoetingen via www.oisterwijkindialoog.nl of bel met 06-43436426
(Yvette).
Donderdag 07 november
Bosdialoog in het Boscafé De Rode Lelie, Oisterwijk (13.30-16.00 uur) met
gespreksbegeleider Maria.

Woensdag 13 november
Dialoog aan de keukentafel in Moergestel (9.30-12.00 uur) met gespreksbegeleider
Saskia.
Vrijdag 15 november
Dialoog in Het Oude Raadhuis, Oisterwijk (13.30-16.00 uur) met gespreksbegeleider
Dion.
Zaterdag 16 november
Dialoog in het kleine Boshuisje van Natuurmonumenten, Oisterwijk (10.00-13.00 uur,
incl. lunch) met gespreksbegeleider Nelleke.
Donderdag 21 november
Dialoog met als thema: Oisterwijk als Global Goals en duurzaamheid in Tiliander,
Oisterwijk (19.30-21.30 uur).
Vrijdag 29 november
‘Natuur beleven’ dialoog in de Bibliotheek (Pleinzaal in Tiliander – 14.30-17.00 uur)
met gespreksbegeleider Gerard.
De Maand van de Dialoog wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Oisterwijk.
——————————————————————————————————————Informatie voor de pers
Contactpersoon Oisterwijk in Dialoog is Yvette van Kempen, mail:
info@oisterwijkdialoog.nl en telefonisch 06-43436426
Contactpersoon Metgezel in Zingeving is Jan Daem, mail:
info@metgezelinzingeving.com en telefonisch 06-13416942.

