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Dag  van  de  Dialoog 
in Doetinchem georganiseerd door Stichting Ontmoetinchem 

Beste lezer, 
In deze nieuwsbrief ‘Dag van de Dialoog’ in 

Doetinchem leest u nieuws over de organisatie van de 

zesde editie van de Dag van de Dialoog in Doetinchem.  

Veel locaties waar de gesprekken dit jaar gaan plaats 

vinden zijn al bekend. En er zijn veel enthousiaste 

mensen die hard werken om van de Dag van de 

Dialoog op woensdag 6 november 2013 een succes te 

maken. Dat succes is echter alleen maar mogelijk met 

uw actieve medewerking dan wel deelneming. 

Onze oproep is daarom: doe mee!!! 

 

Dag van de Dialoog in Doetinchem 

De Dag van de 

Dialoog 2013 vindt in 

Doetinchem plaats op 

woensdag 6 

november, op diverse 

locaties in de stad. 

De Dag van de 

Dialoog is een dag 

waarop mensen elkaar 

ontmoeten en in 

gesprek gaan. In 

Doetinchem zal dit in 

2013 gebeuren aan de 

hand van het thema 

SAMEN ZIJN.  

Op zaterdag 9 

november a.s. zal van 

15.00 – 17.00 uur een 

slotbijeenkomst 

worden gehouden met een hapje en een drankje in het Senioren 

Ontmoetingspunt in ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. 

Alle organisatoren, gespreksleiders en deelnemers aan de Dag 

van de Dialoog worden hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waar staan tafels opgesteld in 2013? 

 
Evenals de voorgaande 

jaren staan dit jaar op 

veel plaatsen tafels 

opgesteld. Tot nu toe 

hebben de volgende 

organisaties locaties 

voor deelname aan de 

Dag van de Dialoog 2013 toegezegd: 

> Albert Heijn 

> de Bibliotheek 

> de Gruitpoort 

> Fatima Tesoro 

> het Erfgoedcentrum 

> het Senioren Ontmoetingspunt 

> het Stadsmuseum 

> Humanitas 

> Iselinge Hogeschool 

> MEE Oost Gelderland 

> Senioren Ontmoetingspunt 

> Sensire verpleeghuis Den Ooiman 

> Sensire woonzorgcentrum Het Weerdje 

> Sensire woonzorgcentrum Sint Jozef 

> Speel -o- theek  

> Sint Willibrords Abdij 

> Vrouwennetwerk 

> Wedeo 

> Zozijn kindercentrum Anneriet 

 

 
 

  

Informatie & aanmeldingen Dag van de Dialoog 2013 
Wie zich nog niet heeft opgegeven voor of wie nadere informatie wil over de Dag van de Dialoog 2013, 

kan contact opnemen met ons: 

Telefoon: 0314 – 340993;  e-mail: info@doetinchemindialoog.nl 
 

www.doetinchemindialoog.nl  

www.doetinchemindialoog.nl 

Trainingen gespreksleiders 
 

De trainingen voor gespreksleiders worden  

dit jaar gehouden op dinsdagavond 15 

oktober woensdagavond 23 oktober in de 

Gruitpoort, Hofstraat 2, Doetinchem, vanaf 

19.00 uur. 

Comité van Aanbeveling 
De leden van het Comité van Aanbeveling hebben 

aangegeven achter de doelstellingen van Stichting 

Ontmoetinchem te staan. 
 

De leden van het comité zijn: 

> Mevrouw Lisette Bosch (directeur van Wedeo) 

> Mevrouw Hanneke Zetsma, eerder lid van de 

werkgroep Dag van de Dialoog  

> De heer Hans Baan (directeur Metzo College) 

> De heer Hans Keuper (organisator, artiest en 

voormalig docent)  

> De heer Otwin van Dijk (lid van de Tweede 

Kamer) 

mailto:info@doetinchemindialoog.nl
http://www.doetinchemindialoog.nl/
http://www.doetinchemindialoog.nl/
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AH en maatschappelijke 
betrokkenheid 
 
Albert Heijn levert al enkele jaren de drankjes en hapjes 

tijdens de Dag van De Dialoog 

in Doetinchem.  

Het leek mij een aardig idee om 

van de bedrijfsleider Lambert 

van Meijeren te horen waarom 

hij ieder jaar weer bereid is om 

een aandeel te leveren aan het 

slagen van de Dag van de 

Dialoog. En zocht hem daarom 

op in zijn ruim opgezette 

supermarkt in de nabijheid van 

het centrum.  

Lambert van Meijeren kwam al eerder met de Dag van de 

Dialoog in aanraking in de tijd dat hij in een filiaal van AH werkte 

in Arnhem. ‘AH heeft als landelijk bedrijf maatschappelijke 

betrokkenheid’ zegt hij en de Dag van de Dialoog past 

uitstekend in dat beeld vanwege het feit dat AH van oudsher 

met een grote verscheidenheid aan groeperingen vanuit de 

Nederlandse samenleving te maken heeft. 

De Dag van de Dialoog probeert de verbinding tussen mensen 

te leggen. In de wijk Klaarendaal, waar hij als filiaalchef werkte, 

had hij met een grote verscheidenheid aan bewoners te maken. 

‘Ik vond het leuk om met allochtonen te werken. Helaas vindt de 

laatste tijd een verharding jegens ‘buitenlanders’ plaats en dat is 

jammer. Vroeger kon er meer samen. Anderzijds zijn de 

moslims zich volgens hem de laatste jaren veel nadrukkelijker 

als moslims gaan gedragen’. Die tendens van verharding en 

profilering is naar zijn zeggen rond 2001 begonnen. Bijzonder te 

noemen is dat in die periode voor de eerste keer een Dag van 

de Dialoog werd georganiseerd als reactie op de verharding 

vanuit de samenleving jegens andere culturen en 

levensbeschouwingen in Rotterdam. 

Lambert staat voor een samenleving waarin mensen op een 

prettige manier met elkaar omgaan en wil daar graag een 

bijdrage aan leveren. In zijn vestiging aan de 

Roozengaardseweg, waar diverse culturen samenwerken, is 

van een tweedeling in de maatschappij niets terug te vinden bij 

het met name ‘jonge’ personeel. 

Tijdens de Dag van de Dialoog, op woensdag 6 november, zal 

er evenals voorgaande jaren, een tafel bij AH staan waar men 

kan aanschuiven om deel te nemen aan ‘een dialoog’. 

Personeel en klanten kunnen aanschuiven, maar in de praktijk 

komt daar niet zoveel van terecht’ merkt hij op. De mensen die 

daar zitten zoeken een leuke invulling van de avond. Het zijn 

vaak dezelfde mensen en dat is jammer want op die manier 

schiet het initiatief een beetje zijn doel voorbij. 

Al met al is het positief te noemen dat er een tafel tussen het 

winkelend publiek wordt neergezet en AH de Dag van de 

Dialoog ondersteunt. ‘Er zijn meer initiatieven, zoals een project 

voor jongeren in Doetinchem waar het bedrijf zich warm voor 

maakt’, maar, zegt Lambert van Meijeren nadrukkelijk: het is niet 

de bedoeling dat we ons met maatschappelijke initiatieven 

profileren. Uitgangspunt is de betrokkenheid bij de 

maatschappij, waar het bedrijf een onderdeel van is.  

 

Multiculturele Ontmoeting 2013 

Op zondag 29 september vindt de Multiculturele 

Ontmoeting plaats in het Metzo College, Maria 

Montessoristraat 5 in Doetinchem. 

 

Mensen met verschillende culturele achtergronden laten iets 

zien en proeven van hun cultuur. Het programma van deze 

activiteit, dat om 14.00 uur van start gaat, bestaat uit drie 

onderdelen: optredens, informatie en workshops. 

Tijdens deze dag treden divers dansgroepen op waaronder een 

Spaanse dansgroep uit Ulft, een Indonesische, een Griekse en 

een Turkse dansgroep. Tijdens de pauzes kan men infotafels 

bezoeken. Door de vele infotafels in de aula van de school kan 

men direct met de mensen van die culturen in gesprek komen. 

Tussen 12.30 tot 13.30 uur zullen een drietal workshops 

gegeven worden. Voor de workshops moet men vooraf 

aanmelden. Dat kan via www.ontmoetinchem.nl of 

inf@ontmoetinchem.nl 

 

Colofon 
 

Stichting Ontmoeting 

De Dag van de Dialoog en de Multiculturele Ontmoeting zijn 

activiteiten van Stichting Ontmoetinchem. 

Stichting Ontmoetinchem organiseert activiteiten, die 

ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden 

mogelijk maakt.  

De activiteiten van Stichting Ontmoetinchem worden in 2013 

financieel ondersteund door de gemeente Doetinchem, 

Raad van Kerken en Stichting Promage. De catering van de 

Dag van de Dialoog wordt verzorgd door Albert Hein, 

vestiging Doetinchem 

Secretariaatadres 

Harz 13, Doetinchem 

0314 – 346603.   
 

 

Dag van de Dialoog 

De Dag van de Dialoog wordt georganiseerd door de 

Werkgroep Dag van de Dialoog. De werkgroepleden zijn: 

Marion Pieters, Jeanne Beerling, Carmen Nicolaas, Joop 

Bokhove. Victor Lizama, medewerker van Stichting 

Promage adviseert en ondersteunt de werkgroep.  

 

Teksten : Marion Pieters 

Lay-out : Victor Lizama 

http://www.ontmoetinchem.nl/
mailto:inf@ontmoetinchem.nl

