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Op de foto voor Europa



Beste Partijgenoten,

Er staat dit verkiezingsjaar veel op het spel: in Nederland en Europa. Zonder sterke 
sociaaldemocratie kan het snel uit de hand lopen. Laten we met vereende krach-
ten zorgen voor een sterk verkiezingsresultaat: in de provincies én in Europa! 
Een belangrijk moment in onze Europa-verkiezingscampagne is de DAG VAN 
 EUROPA die de PvdA Nijmegen en Berg en Dal samen met de SPD Kleve en 
 Kranenburg op 9 mei organiseren. Kom ook naar de DAG VAN EUROPA 2019 op 
de grens bij Nijmegen. 

Help mee!
Je kunt nu al meehelpen de DAG VAN EUROPA tot een succes te maken door je 
vandaag te laten fotograferen achter de Europabanner. Laat je emailadres achter 
en ontvang een foto voor je facebook-pagina en afdelingswebsite. Laat zien dat 
jouw PvdA-afdeling er vandaag in Den Bosch bij was! En maak zo reclame voor de 
DAG VAN EUROPA.

De 6e Europa-dag
Sprekers op 9 mei zijn Europaparlementariërs van SPD en PvdA en misschien 
Frans Timmermans (PvdA/NL) en/of Katarina Barley (SPD/D). 
Verder is er muziek, gezelligheid, eten en drinken, én voor de vijfde keer de uitrei-
king van de Erespeld Grenzland-Europäer van het jaar. De DAG VAN EUROPA wordt 
van 19.00 tot 21.00 uur gehouden in Zyfflich, vlak achter de Nederlands-Duitse 
grens, op nog geen 10 km van Nijmegen. 

Hoe kom je er?
Zo mogelijk op eigen fiets of OV-fiets. Bij mooi weer is het een prachtige tocht door 
natuurgebied de Ooypolder. Om 17.45 uur vertrekken wij in een demonstratieve 
fietsoptocht van NS-station Nijmegen-Centraal naar Zyfflich. 
Met de auto (Dorfscheune Zyfflich, 47559) of de bus (uitstappen halte grens) kan 
natuurlijk ook.
Kijk op www.nijmegen.pvda.nl voor de laatste ontwikkelingen. Een strijdbare 
 campagne toegewenst en tot 9 mei.
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