
Dialoogmaaltijd over 'De moeite waard' 
en andere dialogen in de Week van de Dialoog

De Week van de Dialoog begon met de nationale online startbijeenkomst
op vrijdag 28 oktober met een bijdrage van Apeldoornse wethouder
Detlev Cziesso, een culturele bijdrage in de vorm van een inspirerend
dansfilmpje van het Zuiderstrandtheater en een dialoog met deelnemers
en begeleiders uit Apeldoorn, Breda, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen en
Utrecht.

Op maandag 1 november was er een geslaagde dialoogmaaltijd bij het
Huis van Compassie. Naast lekker vegetarisch eten van een Syrisch buffet
gingen de gasten onder begeleiding van een getrainde dialoogbegeleider
in gesprek over wat voor hen 'De moeite waard' is in het leven. 
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De moeite waard

Ik steek niet zomaar van wal, niet zonder eerst de schittering van de eetkamerlamp terug te 
vinden in je ogen, niet zonder te zien hoe je pupillen verkleinen en weer vergroten, 
hoe je mondhoeken licht krullen en we ons onze eigen namen horen zeggen, 
de ander de onze vragend heeft herhaald en één van onze handen zich even legde 
op een vreemde schouder of een bovenarm 

Ik hoef je niet al te kennen om je mee te maken, ik moet je laten, je laten uitpraten en zelf 
voldoende, tussen zinnen door, ademhalen  
en laten zien wie ik ben

Hier ben ik  
Dít ben ik 
Hier ben ik dít 
Dít ben ik hier met jou

We weten niet waarheen dit leidt zoals we nooit van te voren iets zeker kunnen weten hoe zeker
we ook al zijn 
We klikken, kloppen, passen, sluiten aan voor lang of alleen voor vandaag, voor of na het eten, 
voor eeuwig of alleen een zwaai, een handgebaar, een tegenkomen, wij komen en wij gaan maar  
wij zijn hoe dan ook

de moeite van het ontdekken waard.

auteur: Heidi Koren, stadsdichter Nijmegen

Hoe gaat het met Nijmegen in Dialoog? 

Talk of the Town
 E-nieuwsbrief van Nijmegen in Dialoog 



Heidi Koren, stadsdichter van Nijmegen was
aanwezig om haar speciaal voor deze gelegenheid
gemaakt gedicht voor te dragen. Op 1 november
was ook de eerste van zes bijeenkomsten Creatief
met Gesprek bij het Zelfregiecentrum voor
bezoekers van de inloop. 

Dinsdag 2 november was een dialooggesprek bij
de gezellige Warmoes Historische Tuinderij in
Lent. Woensdagavond 3 november een dialoog in
Nijmegen Oost met medewerking van de Lutherse
Kerk en Stichting De Kim.

Donderdag 4 november een dialooggesprek in een
reeks van drie herfst/winterdialogen bij het Huis
van Compassie. Ook zijn die dag dialogen gevoerd
met leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. Met
dank aan alle vrijwillige dialoogbegeleiders en
ondersteuners voor hun inzet voor de Week van
de Dialoog.

Creatief met gesprek 

bij Zelfregiecentrum!

winterdialogen

Winterdialogen over 'Familiebanden'!
 

Donderdag 16 december:
10-12 uur in de Wijkfabriek

15-16.30 uur online per Zoom
 

info en aanmelden:
ineke@huisvancompassienijmegen.nl

of bel: 06-42908699

Om creatieve dialogen voor de inloop van het
Zelfregiecentrum voor te bereiden was er een
expertmeeting’ (moeilijk woord!) op maandag 11
oktober voor dialoogbegeleiders en bezoekers van
het Zelfregiecentrum. Dit om de zes geplande keren
‘Creatief met gesprek’ voor te bereiden. Wat hebben
we geleerd over makkelijke taal? 
Tips van Laurian, coach voor licht verstandelijk
beperkten: “Geen afkortingen gebruiken, korte zinnen
maximaal 10-14 woorden, kijk naar wat de kern is,
gebruik kleurige tekeningen, liefst foto's of picto's,
groter lettertype gebruiken, soms verwoorden voor
anderen bijvoorbeeld op groot papier. Voorbeeld van
informatie in Coronatijd Steffie.nl (voor makkelijke
uitleg).”
Info van Japke-d Bouma uit NRC met adviezen vanuit
de Stichting Lezen en Schrijven: “Stop met onnodig
Engels. Zoals ‘onboarden’ voor inwerken; ‘agile’ voor
beter plannen, ‘sparren’ voor overleggen, ‘call’ voor
gesprek, ‘levelen’ voor bijpraten en ‘hrm’ voor
personeelszaken. Schrap ook overdrachtelijke taal als
‘opschalen’ voor ‘meer’, ‘aansturen’ voor leidinggeven,
en ‘uitrollen’ voor ‘ergens mee beginnen’. Verder zijn
afkortingen voor laaggeletterden vaak abracadabra,
zoals bila, kpi’s en vrijmibo, maar zijn ook
zelfbedachte woorden als ‘co-creatie’, ‘uitvragen’ en
‘kartrekkers’ ingewikkeld. Ingewikkelde woorden
sowieso: weg ermee. Zoals ‘transparantie’,
‘ketenpartners’, ‘focusgroepen’ en ‘geplaceerd
evenement’.”

“Ingewikkelde woorden: weg ermee”

mailto:ineke@huisvancompassienijmegen.nl


KUS ACTIVITEITEN

Volg ons ook op Facebook: @nijmegenindialoog

Groene plekken verbinden met kunst geïnspireerd op
vrede en vrijheid. Daar is afgelopen jaar op een
achttal locaties in Nijmegen aan gewerkt. Op 11
december worden deze Vrede en Vrijheidstuinen,
ontmoetingsplekken in acht wijken, geopend met
een fietstocht langs alle tuinen en de daar geplaatste
werken. Vanuit de Ontmoetingstuin in Meijhorst en
Educatieve Natuurtuin Goffert. De fietstochten van
zeker 20 km beginnen om 14 uur. Graag aanmelden.
stichtingkus@gmail.com, 06-18194393. 
 

Op initiatief van Stichting Kus maakten deelnemers
uit heel Nijmegen in een reeks creatieve dialogen
schilderijen, teksten, foto’s en andere kunstobjecten.
Met als onderwerp persoonlijke vrede en vrijheid.
Een deel van het werk is in de acht tuinen geplaatst. 
De tuinen zijn, ieder op eigen manier, een belangrijke
verbindende factor in hun wijk en Nijmegen. Het
gaat om de Educatieve Natuurtuin Goffert (met een
kinderspeurtocht), De Groene Schakel in Grootstal,
Land van Ooij, de Ontmoetingstuin in Meijhorst, de
tuin rond het Pomphuisje van Kunstraffinaderij vlak
bij het Centraal Station, de Theetuin van Hortus
Nijmegen in Brakkenstein, Trainingscentrum Michi
bij Park Staddijk en de Wijkfabriek in de Wolfskuil.
In december 2021 is er een kleine expositie in
Wijkcentrum De Ster in Lent. Januari 2022 volgt een
grote tentoonstelling in Passage Molenpoort, eerste
verdieping.  In de lente zijn er activiteiten in de
verschillende tuinen. 

Week van de Dialach

Zal ik meedoen aan een dialoog …?
Ja, doe maar; want dat retaliveert.

 
Als je er optimaal in slaagt
om te spreken met je oren
krijgen de letters de kans
zich eigenwijs te tooien

 
dan luistert onze huid
lachen onze lippen los

dwarrelen onze hart- en 
herfstwoorden luchtig rond

 
voelen w’onze veren vitaliseren;
elkaar tevoorschijn relativeren!

 
Dankjewel MARIJ

Stichting KUS maakt van acht stadstuinen
Vrede en Vrijheidstuinen

mailto:stichtingkus@gmail.com

