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75 JAAR BEVRIJD VAN HET NATIONAAL SOCIALISME

Samstag, den 9. Mai 2020, 
17:00 bis 19:00 Uhr

EUROPATAG
Vrijheidsmuseum 

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
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75 jaar bevrijd 
van het nationaal socialisme

Dit jaar vieren we, overal in Europa, dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd 
van het nationaal socialisme. Ook in de grensregio Nijmegen-Kleve staan 
we hier uitvoerig bij stil. En terecht! Het gaat op dit moment niet goed met 
Europa. “Onze geordende Europese wereld van vrede en eerlijke welvaart 
lijkt te kantelen” schrijft Geert Mak in zijn recent verschenen boek Grote 
verwachtingen in Europa 1999-2019. De idealen van de Verlichting, van de 
rechten van de mens, van vrijheid, gelijkheid en broederschap, staan onder 
druk! Waar komt die onttakeling vandaan? En … wat kunnen én moeten wij 
doen? 
Wij, internationaal gerichte sociaal democraten uit de grensregio, zijn 
tastend en struikelend op zoek naar inzicht en antwoorden op de recente 
ontwikkelingen. Wij putten hoop en moed uit wat velen in mei 1945 
bezielde: Nooit meer oorlog, nooit meer fascisme. Zoekt u met ons mee?     

Jonge duitse nationaal-socialisten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van 1939.
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Programma 
7e Grensoverschrijdende Europadag

De Dag VAN EUROPA vindt dit jaar van 17.00 tot 19.00 uur plaats in het 
totaal vernieuwde Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Er zijn interessante 
sprekers die de actuele ontwikkelingen in Europa verbinden met opkomst 
en ondergang van het nationaal socialisme. 

Op zaterdag 9 mei zal ook de Erespeld GRENZLAND 
EUROPÄER VAN HET JAAR 2020 worden uitgereikt aan 
mevrouw Beate van Asch, voormalig schoolleidster van 
de Christophorus Grundschule Kranenburg, voor haar 
jarenlange en succesvolle inspanningen op het vlak van 

tweetalig onderwijs en grensoverschrijdende samenwerking. 

Kom naar het nieuwe
Vrijheidsmuseum in Groesbeek

Alle bezoekers van onze 7e DAG VAN EUROPA zijn van harte uitgenodigd 
om van 15.00 tot 17.00 uur (gratis) het Vrijheidsmuseum te bekijken én 
te ondergaan! De film Vrijheid zonder grenzen zal doorlopend gedraaid 
worden! Het enige wat u hoeft te doen, is uw komst aanmelden bij  
Lesley Albers, bergendal.pvda.nl/europadag2020 en het aanmeld-
formulier invullen.  
Wilt u gebruik maken van de catering (soep met broodjes á € 4,50)  
dan vragen wij u dit aan te geven op het formulier. Als u in het bezit  
bent van een Museumjaarkaart dan vragen wij u deze mee te brengen.  
U ondersteunt met uw museumjaarkaart het Vrijheidsmuseum!
U bent van harte welkom!
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Vrijheidsmuseum

Meer informatie

Meer informatie over de DAG VAN EUROPA 2020 en de prijsuitreiking 
Erespeld Grenzland Europäer van het jaar 2020 bij de secretaris van 

het Overleg sociaal democraten grensregio Nijmegen-Kleve: 
Willem van het Hekke, Nieler Strasse 248, 47533 Kleve. 
willemvanhethekke@gmail.com    0031 6255 10 733 of 

0049 (0) 2821 9736555
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Vrijheidsplein

Bevrijdingsrokken Rijnlandoffensief




