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Wij willen het noaberschap weer laten stromen. 

(In onze visie leggen we uit hoe we dat voor elkaar krijgen) 
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Wij komen op de tweede plaats. Thuis staat altijd op nummer 1 en dat moet ook. Maar wie niet thuis of 
op werk is, moet een veilige, vertrouwde plek hebben waar je je helemaal thuis voelt. Een plek die past. 
Die inspireert, stimuleert, energie en zin geeft. Een plek ook waar jong oud ontmoet en andersom. Waar 
ideeën en plannen ontstaan. Waar plezier is en zonodig ook plaats is voor verdriet of bezinning. Waar 
mensen samen dingen doen, samen praten, luisteren, lachen, zingen, bewegen. Een plek kortom waar 
noaberschap een gezicht krijgt dat past in deze tijd.  

Mooi gezegd allemaal, maar hoe doen we dat dan? Nou typisch op z’n Twents. Nuchter en gezellig. 
Persoonlijk met respect voor ieders zelfstandigheid. Gelijkwaardig en open. We zijn de plek voor 
ontmoeten en verbinden in Goor. We willen dat je je goed voelt. Daar helpen we ook bij, of we vragen 
anderen om dat te doen. We willen ook dat jong en oud vitaal is en blijft. Dus daarvoor organiseren we 
van alles. Samen met onze partners en bezoekers. We zijn van en voor de wijk en we willen een 
voorbeeldrol hebben in Nederland. Als je wilt weten hoe je zoiets voor elkaar krijgt, kijk je naar 
Doesgoor. Daarmee leggen we de lat hoog. We zijn financieel geheel zelfstandig en onafhankelijk. Onze 
verbindingen met samenwerkingspartners in zorg, onderwijs en bedrijfsleven zijn zeer waardevol en 
gebaseerd op wederkerigheid. Win-win zou je kunnen zeggen en dat maakt het fijn samenwerken. We 
zijn meer van het luisteren dan van het praten. Zo weten we wat er speelt in de samenleving hier. En dat 
geeft ons allerlei mogelijkheden om daarop in te spelen. Het mooie is dat we zo voor iedereen, omdat 
we de wensen en behoeften kennen, veel kunnen betekenen. Voor de kwetsbare, actieve en minder 
actieve mensen, voor jong en oud. Wij zijn de verbindende factor die  zorgt voor continuïteit. Doesgoor 
staat zo aan de basis van sociale cohesie en investeert zo op haar eigen wijze in vitale wijken.
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➤ Veiligheid - Wij zijn een veilige ontmoetingsplaats voor jong en oud. We scheppen 
een sfeer waarin iedereen zich makkelijk en eenvoudig kan verbinden. 
Ontmoetingen leveren van alles op: zingeving, energie en je goed voelen 

➤ Noaberschap - We hebben elkaar nodig om een goed leven te hebben. Wij 
stimuleren dat mensen elkaar opzoeken en meer voor elkaar gaan betekenen. 
Gesprekken, activiteiten, sport, spel - wij zorgen dat het kan. Zo zorgen we dat 
mensen in de wijk weer vertrouwd met elkaar raken. 

➤ Vernieuwing - Een mooie toekomst begint en eindigt in de samenleving. Daarom 
geloven wij in de wijk. Daarom zijn we ervan overtuigd dat nieuwe vormen van 
verbinden de samenleving verrijken. Daar zetten we ons voor in 

➤ Energie - Je kunt het voelen als ergens de energie stroomt. Je ziet het aan de 
gezichten van de mensen: vrolijk, open, ontspannen. Die energie voeden wij met 
ales wat we doen. En het mooie is: daar krijgen we zelf ook weer energie van. 
Telkens weer. 
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