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21 maart 2015

Uitnodiging voor lezingen van de ambassadeurs van Nederland en Duitsland

Geachte dames en heren,

De Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen nodigt u van harte uit voor een lezing van de
Nederlandse ambassadeur in Berlijn, mevrouw Monique T.G. van Daalen en de Duitse ambassadeur
in Den Haag, dhr. Franz Josef Kremp.

Thema: moeilijke tijden voor Europa; wat kan een hechtere Duits-Nederlandse
samenwerking hier aan positieve impulsen opleveren?

Europa weet zich op dit moment geconfronteerd met een behoorlijk aantal uitdagingen: een eco-
nomische en financiële crisis, een structuurcrisis door de per land sterk van elkaar afwijkende
(economische) weerbaarheid, de perikelen met Rusland, enz. Tegen deze achtergrond laat zich de
vraag stellen of Duitsland en Nederland zich niet nog enger met elkaar moeten verbinden teneinde
hun positie in Europa meer kleur en inhoud te geven. Een en ander om eveneens duidelijk te krijgen
op welke manier beide landen hun bijdrage aan een toekomstbestendig Europa kunnen leveren.

De economische, sociaal-maatschappelijke en culturele relaties tussen Duitsland en Nederland zijn
zonder meer goed te noemen. Dat biedt een mooie voedingsbodem voor het verder werken aan
onze gemeenschappelijke toekomst in Europa en in de wereld.

De lezing met aansluitende discussie vindt plaats op:

Woensdag, 22 april om 18.00 uur in de
Kanzlei Eßer und Kollegen, Borchersstrasse 20, 52072 Aachen



Voor deze bijeenkomst worden eveneens de Vrouwen in de Euregio uitgenodigd en de leden van het
Curatorium van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen, waarvan Prof. dr. Jo Ritzen,
voormalig minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen en oud-voorzitter van het college van
bestuur van de Universiteit Maastricht, de nieuwe voorzitter wordt.

Aanmelden:

gaarne vóór 6 april a.s. bij bianca.rothenhaeusler@esser-kollegen.de of telefonisch: +49-241-88 86
201

Bereikbaarheid:

Per bus: met de buslijnen 7, 24, 173 en 30 naar de halte
”
Süsterau“ die in de onmiddellijke

nabijheid van het gebouwencomplex ligt waarin ook de Kanzlei Eßer zich bevindt.

Met de trein: uitstappen in Bahnhof Aachen-West. Van daaruit ca. 15-20 minuten te voet of
met een van de hiervoor genoemde buslijnen naar de halte

”
Süsterau.

Met de auto. Er is voldoende parkeergelegenheid langs de weg of in het aan de overkant van de
straat, tegenover het kantoorgebouw gelegen grote parkeerterrein. Bij de parkeerpaal melden dat
u bezoek bent voor de Kanzlei Eßer.

Met vriendelijke groeten,

Dieter Rehfeld Harry Welters
Voorzitter Vicevoorzitter


