WEEK VAN DE DIALOOG
THEMA: PERSPECTIEF VOORBIJ DE CRISIS

02

Online dialoog ‘Perspectief voorbij de crisis’
nov 19.30-21.00 uur, gratis
U ontvangt de zoomlink bij inschrijving

04

Kinderdialoog
16.00-18.00 uur
nov
BESLOTEN DIALOOG

08

Online dialoog ‘Perspectief voorbij de crisis’
nov 10.00-11.30 uur, gratis
U ontvangt de zoomlink bij inschrijving

meer informatie & inschrijven

WWW.OISTERWIJKINDIALOOG.NL

Week van de Dialoog

Thema

Coronaproof

We luisteren naar wat voor mooie
dingen er voor ieder uit dit jaar zijn
gekomen of kunnen gaan komen.
Een positieve blik vooruit, samen
in gesprek, inspiratie opdoen, delen en luisteren. Ervaar de dialoog
op diverse inspirerende plekken
en “verrijk” jezelf d.m.v. een goed
gesprek met anderen in een kleine
groep.

Voor Oisterwijk, Heukelom en
Moergestel organiseren we dit jaar
weer dialoogontmoetingen. En voor
het eerst nu ook in Haaren. Sinds
2001 worden in het hele land dialogen georganiseerd en wij zijn een
van de 70 gemeenten in Nederland
waar de Week van de Dialoog
wordt georganiseerd. De gemeente
Oisterwijk ondersteunt dit initiatief.

De dialogen kunnen dit jaar helaas
niet op locatie worden georganiseerd, dus hebben we gekozen om
2 online dialogen te organiseren.
We vinden het belangrijk dat de
dialoog doorgaat, aangezien er
nu nog geen zicht is op wanneer
we weer samen om tafel een dialoogontmoeting kunnen voeren.

Gratis & inschrijven

Tijdens de andere dialogen is het
thema: ‘Perspectief voorbij de crisis’.
Dit jaar houden verschillende crises
ons bezig, daar wilden we niet aan
voorbijgaan. Het brengt ons ieder
en ons allen verschillende inzichten.
In de dialogen luisteren we naar elkaars perspectief en delen we onze
gedachten over het vinden van een
nieuwe kijk op de nabije toekomst.

Deelnemen aan de dialoogtafels is gratis. Inschrijven is noodzakelijk. Iedereen is welkom. Via onze website kunt u zich inschrijven voor de dialoog van uw keuze. Indien u liever telefonisch reserveert of nog vragen
heeft: 06-43436426 (Yvette) of mail naar: info@oisterwijkindialoog.nl.

