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DNG Aachen e.V. c.o. Frau Carolina Kronenwerth
Mühlental 49, 52066 Aachen , Deutschland

17 januari 2014

Feestelijke startbijeenkomst van de DNG Young Professionals

Geachte dames en heren,

Ter verwezenlijking van de doelstelling
”
het bevorderen en onderhouden van de grensoverschrijdende

contacten tussen ouderen & jongeren én jongeren onderling“ heeft de Deutsch-Niederländische
Gesellschaft (DNG) de groep DNG Young Professionals opgericht.

De DNG Young Professionals is een groep jongvolwassenen gëınteresseerd in Duits-Nederlandse
contacten c.q. samenwerking.

Alle Duitse en Nederlandse jongvolwassenen die belangstelling hebben voor de Duits-Nederlandse
dialoog zijn van harte welkom als lid. Dit geldt uiteraard ook voor jongvolwassenen met een andere
nationaliteit.

Elke derde donderdag van de maand - met ingang van februari 2014 - wordt er in Besitos in Aken
vanaf 20 uur een

”
ronde tafel“ georganiseerd. Daarnaast worden er in onderling overleg andere

activiteiten (bioscoop- en concertbezoek, excursies en lezingen) gepland en georganiseerd.

Verdere informatie vindt u op de Facebook-pagina van de DNG Young Professionals
https://www.facebook.com/dngyoungprofessionals

Wij nodigen u uit voor de startbijeenkomst van DNG Young Professionals. De feestelijke bijeen-
komst zal plaatsvinden op donderdag 6 februari 2014.

Programma:

19:00 uur Ontvangst deelnemers
19:15 uur Welkomstwoord en voorstellen van de DNG Young Professionals
19:30 uur Lezing door Weltreporterin Kerstin Schweighöfer. Kerstin schreef het boek

”
Auf Hei-

neken könn’ wir uns eineken - mein fabelhaftes Leben zwischen Kiffern & Kalvinisten“,
einer Chronik der niederländischen Gesellschaft der letzten 20 Jahre

20:00 uur Discussie



20:30 uur Gezellig samenzijn

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan saskia.jugel@esser-kollegen.de. Gelieve uw
aanmeldingsmail zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 31 januari 2014 te sturen.

Er wordt geen entree geheven. De consumpties zijn voor eigen rekening. Introducés zoals fami-
lieleden, kennissen, vrienden, collega’s en andere gëınteresseerden zijn van harte welkom. Vooral
jongeren zijn welkom.

Plaats:

De startbijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum van restaurant common sense, Büchel 14
in Aken.

Parkeerfaciliteiten: Parkhaus Büchel, Büchel 43, 52062 Aken

Met vriendelijke groeten,

Christina Baluch
Bestuurslid


