
DIALOOG NIEUWS IN

DIT NUMMER:

De stad in voor een
goed gesprek!
(Verkiezings)dialogen
Thuis in Nijmegen
Expo KUS met Heel
Holland Heelt

Het gaat goed met Nijmegen in Dialoog!

In 2021 zijn 88 dialoogbijeenkomsten begeleid, waar 717 Nijmegenaren 
aan meededen. De dialogen zijn ervaren als waardevolle
groepsgesprekken! 

De vrijwilligers van Nijmegen in Dialoog werken daarvoor samen met
onder andere stichting KUS voor creatieve dialogen, bureau Wijland,
COiL voor dialogen tussen jong en oud, Ieder Talent Telt voor dialogen
met scholieren en studenten, Zelfregiecentrum voor gesprekken met
mensen met beperkingen, Raad voor Religie en Levensbeschouwing voor
Vredesdialogen, Stichting De KIM voor kerk in de wijk, Huis van
Compassie voor dialogen in het Waterkwartier. 

Maandelijks is er op de derde donderdag van de maand een dialoog in de
Wijkfabriek in de Wolfskuil.

Februari en maart 2022 kun je op donderdagmiddag voor dialogen
terecht in het centrum bij de Passage Molenpoort met elke week een
ander thema. Rondom de verkiezingen plannen we groepsgesprekken met 
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Hoe gaat het met Nijmegen in Dialoog? 
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als thema ‘Thuis in Nijmegen’. We denken daarbij aan
Dukenburg, Waterkwartier en Lent. En ook in jouw buurt? 

Graag komen we ook naar jouw wijk of organisatie toe om
mensen met elkaar in gesprek te laten gaan rondom een
thema! Nijmegen in Dialoog zorgt voor getrainde
begeleiders. De organisatie zorgt voor een geschikte
ruimte en wat te drinken. Samen werven we deelnemers
voor de dialoog. Vanuit Nijmegen in Dialoog zijn daaraan
geen kosten aan verbonden. 

Aanvragen en info kan per mail:
ineke@huisvancompassienijmegen 

of bel: 06-42908699

(Verkiezings)dialogen

De stad in voor een 

Goed gesprek!

 
In februari en in maart organiseren we

dialogen in de stad, ditmaal in de
Molenpoort Passage, hartje centrum! 

Ben jij er bij? 
 

Op donderdagen, van 14-16 uur, met elke keer
een ander gespreksonderwerp: 

 
Donderdag 10 februari:
Jouw eigen bucketlist

 
Donderdag 17 februari:

Vallen, opstaan en weer doorgaan
 

Donderdag 24 februari:
Samen Leven

 
Donderdag 10 maart: 

Thuis in Nijmegen
 

Donderdag 17 maart: 
Wat heb jij geleerd vandaag?

 
Donderdag 24 maart: 

Hoezo anders?
 

Deelname is gratis. Begeleiding door getrainde
vrijwilligers.

 
Graag je komst melden via mail:

ineke@huisvancompassienijmegen.nl 
Of stuur een whatsapp bericht naar: 

06 - 42908699

Initiator Merlijn van Twaalfhoven van organisatie 
de Turnclub wil tijdens de gemeenteraadsverkiezingen,
een Verkiezing van de Toekomst houden! Daarvoor heeft
hij dialoogsteden in Nederland, waaronder Nijmegen, 
gevraagd mee te doenen dialogen te organiseren, om

Thuis in Nijmegen
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Tentoonstelling Stichting Kus

Volg ons ook op Facebook: @nijmegenindialoog

Bewegingsactiviteiten (elke woensdag om 14 en om 15 uur)
Gesprekken met Nijmegen in Dialoog (elke donderdag van 14-16 uur) 
Filosofische, poëtische en creatieve gesprekken met Heel Holland Heelt (elke vrijdag van 14-16 uur)
Kinderoptredens door opa Frans, oma Mariët of tante Alda (elke zaterdag om 14 en om 15 uur)

Wat betekent vrede en vrijheid voor jou in je dagelijks leven? Bekende en onbekende Nijmegenaren hebben
deze vraag beantwoord in creatieve dialogen door schilderijen, foto’s, teksten en objecten te maken. 

De werken zijn te zien in deze tentoonstelling en in acht Vrede- en Vrijheidstuinen verspreid over de stad. Bij de
eerste verdieping van de Molenpoortpassage 106 zijn er op woensdag tot en met zaterdag verschillende
activiteiten tussen 12.00 uur – 17.00 uur: 

Samen met Nijmegen in Dialoog en Heel Holland Heelt!

verhalen en dromen te kunnen oogsten. De Turnclub ontwikkelt aan de hand daarvan mogelijke
toekomstbeelden over een goede toekomst en gaat dit presenteren aan de te installeren gemeenteraden.
 
Nijmegen in Dialoog heeft dit vertaald in een dialoog in verschillende Nijmeegse wijken met als gespreksthema:
‘Thuis in Nijmegen.’ Met als vragen: Wat maakt Nijmegen, van de plek waar je woont, tot een thuis? Hoe kunnen
we dit thuisgevoel versterken in jouw buurt, wijk en de stad?

Zie de website http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/nijmegen-in-dialoog/ voor berichten over geplande
dialogen!
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