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Thema: 
Wie ben jij? 
Wie ben ik?
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Een
postzegel is 
niet nodig

Informatie
Meer informatie vind je op www.zeistindialoog.nl.
Heb je vragen? 
Neem dan contact op met Ab Blaas: 030-8898371 of Piet Bel: 030-6954551.

De Dag van de Dialoog wordt georganiseerd door het “Platform Zeist in Dialoog”  
waarin de volgende organisaties zitting hebben:

Het Humanistisch Verbond, afdeling Heuvelrug, ANBO Zeist, Int.Association for Religi-
ous Freedom, Raad van Kerken Zeist, Antroposofische Vereniging, Stichting Kleurrijk 
Zeist, Platform Levensbeschouwing en Religie, Federatie Amateur Podiumverenigingen, 
Zorggroep Charim, Meander Omnium, Turkse Vereniging Zeist. 

Een aantal organisaties hebben ons al steun toegezegd: Fotostudio 155, BIGA-groep BV, 
Albert Heijn de Clomp, Het Humanistisch Verbond, afdeling Heuvelrug, Antroposofische 
Vereniging Nederland, Gemeente Zeist, van Tellingen-Pul Stichting, Triodos Bank, 
Grafisch Ontwerp PI&Q. 

Tijd voor een goed gesprek
met mensen die wonen of werken in 
de gemeente Zeist onder het genot 

koffie en thee met wat lekkers. 



ZEIST

Antwoordkaart
Ik doe graag mee aan de dag van de Dialoog op dinsdag 6 november.

Ik heb voorkeur voor de wijk / wijken*:
Zeist-Centrum  Zeist-West  Zeist-Noord  Zeist-Oost  Den Dolder
Austerlitz

Ik heb voorkeur voor het dagdeel / de dagdelen*:
avond  ochtend  middag

Naam:            M/V
Adres:
Postcode + Plaats:
E-mail:
Telefoon:    Geboortejaar:

Graag volledig invullen, zodat we je kunnen bereiken

*s.v.p. uw voorkeuren aankruisen 

Ruim 80 gemeentes in Nederland houden in novem- ber een  
Dag van de Dialoog. Op 6 november staan er in Zeist vijfentwintig 
dialoogtafels, verspreid over de wijken in Zeist, Den Dolder, Huis ter 
Heide waaronder Bosch en Duin en Austerlitz. Aan iedere tafel komen 
zes tot acht deelnemers te zitten met verschillende achtergronden.  
Van directeur tot krantenjongen, van puber tot senior. 
 
Wat is een dialoog?
Een dialoog is een gesprek waarbij de deelnemers gedachten en ervaringen 
uitwisselen. Iedereen krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te doen,  
zonder debat en zonder oordelen. Door naar elkaar te luisteren kan er  
echte ontmoeting plaatsvinden en ontstaat er meer begrip voor de ander.
Een gesprek duurt ongeveer 2 uur. Een gespreksleider zal het gesprek in 
goede banen leiden.

Het thema: Wie ben jij? Wie ben ik?
Het gesprek aan de dialoogtafel gaat over je eigen beleving ten opzichte van 
die ander. Wat betekent dat voor jou? Welke veranderingen zou jij graag zien? 
Wat kan je daar zelf in doen? 

Welkom
Als je in Zeist woont, werkt of naar school gaat ben je van harte welkom  
om aan te schuiven en mee te praten. Je bent dan te gast bij één van de  
deelnemende bedrijven en organisaties. Die zorgt voor iets lekkers bij de  
koffie en thee.

Waar en wanneer.
De aanvangstijd van het gesprek verschilt per locatie.  
Je kunt dus zelf bepalen of je ’s ochtends of ’s middags  
of ’s avonds meedoet. 20 november is er ’s avonds voor  
de deelnemers een feestelijke slotbijeenkomst.

Wat hebben wij te bieden.
Je leert op een respectvolle manier met elkaar in contact te komen.  

Hierdoor ontstaan verrassende ontmoetingen.

Meedoen
Meedoen is eenvoudig: vul de antwoordkaart in en stuur hem op.  
Een postzegel is niet nodig.  
Je kunt je ook aanmelen via de website: www.zeistindialoog.nl.
Of meld je aan per telefoon:  
Bel 030—8898371 (Ab Blaas) of 030-6954551 (Piet Bel)
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 4 november.
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