UITNODIGING
Datum:
Tijd:
Locatie:
Genodigden:
Vriendelijk
Verzoek:

Inleiders:

Donderdag 9 mei 2019
20.00 uur – 22.00 uur
Ontvangst vanaf 19.30 uur
Huize Groenberg, Molenstraat 27 in Oirschot
CDA-ers en belangstellenden
Relaties PPP
Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen
omgeving die zich mogelijk door het onderwerp
aangesproken voelen of meer in het algemeen,
mensen die maatschappelijke belangstelling hebben.
Gelieve u tevoren aan te melden!
Wim van de Camp en Toine van Poppel

Thema: Europa
als tussenkracht van verbondenheid
Geachte CDAers, geachte belangstellenden,
Op donderdag 9 mei organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke
Philosophie een dialoogconferentie over Europa. Spreker is Wim van de Camp,
Europarlementariër uit Oss. De introductie wordt verzorgd door Brusselkenner
Toine v. Poppel. U bent hier van harte welkom.
We beginnen met een videoboodschap van Tom Berendsen, nr. 3 op de lijst.
Daarna geeft de heer van Poppel een korte schets van 'het functioneren van
Brussel'. Ook gaat hij in op het verdrag van Lissabon en hoe Europa aan het
veranderen is. Aansluitend volgt de inleiding van Wim van de Camp.
In zijn betoog zal hij ingaan op de belangrijkste CDA-programmapunten.
Zoals gebruikelijk wordt u in het 2de uur uitgenodigd om deel te nemen aan de
dialoog: uw vragen over de huidige politieke praktijk, en de thema's die u raken
en bezighouden zijn hier van harte welkom.
Wim van de Camp is een zeer ervaren politicus. Hij zat in de 2de Kamer van
1986 tot 2009. Vanaf 2010 had hij als Europarlementariër onderwerpen in
portefeuille als Burgerlijke Vrijheden, Justitie, Interne Markt en Consumentenbescherming, als ook de EU-betrekkingen met China. Hij volgt Ben Knapen op als
voorzitter van de commissie Buitenland.
Toine van Poppel werkte als topambtenaar voor het ministerie van Landbouw in
Den Haag en in Brussel. De laatste 4 jaar van zijn arbeidsleven was hij
werkzaam in Warschau.
Vriendelijke groet,
Mia Sol, vz PPP
06 27565443

Graag horen we vóór 8 mei
via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.com
of u aanwezig bent.
september

