


Internationales 

Netzwerk-

Internationaal 

Netwerk-

Aansluitend zal dr. Michiel Scheffer, gedeputeerde voor de Provincie Gelderland, schetsen hoe 

Nederlandse bedrijven in de grensstreek zich op de Brexit voorbereiden. Bovendien zal hij toelichten 

welke informatie en ondersteuning de provincie deze bedrijven kan bieden om zich klaar te maken voor 

de Brexit en welke stappen zij moeten nemen. Daarbij staan de gevolgen voor de Provincie Gelderland en 

voor Groot-Brittannië centraal. 

Dr. Michiel Scheffer is geboren in Manchester en is sinds april 2015 gedeputeerde voor Economie, 

Innovaties en Europa voor de Provincie Gelderland. Voordat hij gedeputeerde werd, was hij van maart 

2011 tot april 2015 Statenlid en fractievoorzitter van D66 in Gelderland. Hij en zijn gezin hebben zelf een 

paar jaar in Groot-Brittannië gewoond en gewerkt. 

Meld u aan en ontmoet ondernemers uit Nederland en Duitsland, luister naar interessante lezingen en 

neem deel aan de afsluitende discussie. 

Programma: 

Vanaf 18.00 uur 

18.20 uur 

18.30 uur 

19.00 uur 

19.30 uur 

19.45 uur 

ca. 21.00 uur 

Inloop bij Hotel Residenz 

Welkom 

Ludger Dieckhues, directeur Wirtschaftsförderung, Bert Kuster, wethouder gemeente 

Oude IJsselstreek en Martin Veldhuizen, wethouder gemeente Aalten 

Duitsland en Groot-Brittannië in Europa 

Rafe Courage, Brits consul-generaal voor Noordrijn-Westfalen, Hessen, Saarland en 

Rijnland-Pa lts 

What after the Brexit 

Dr. Michiel Scheffer, gedeputeerde voor de Provincie Gelderland 

Discussie 

Onder leiding van: projectleider Alexandra Arens, projectleider Myriam Bergervoet,  

projectleider Wendelin Knuf 

Netwerken 

Einde bijeenkomst 

De bijeenkomst is gratis en het aantal plaatsen is beperkt. 

Bent u geïnteresseerd in deelname? Stuur dan het bijgevoegde antwoordformulier per mail naar 

hullermann@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de of meld u online aan via de website http://internationaal

netwerkbureau.nl. 

We kijken uit naar uw komst! 

Met vriendelijke groet, 

Ludger Dieckhues 

Directeur 

Wirtschaftsförderung Bocholt 

Bert Kuster 

Wethouder 

Gemeente Oude ljsselstreek 

Martin Veldhuizen 

Wethouder 

Gemeente Aalten 



 
 
Graag uiterlijk 22 mei 2019 aanmelden   
 
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing  
Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG 
Osterstr. 23 
46397 Bocholt 
 
E-mail: hullermann@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de 
 
 

„De Britse geluiden over de Brexit“ 
Maandag 27 mei 2019 vanaf 18.00 uur  

Hotel Residenz, Kaiser-Wilhelm-Straße 32 
46395 Bocholt 

Duitsland 
 

 
 Ik ben aanwezig (aanmelding is bindend) 

  
 Ik neem de volgende personen mee (achternaam, voornaam, bedrijf): 

 

  
 
  

 
Afzender (graag invullen in blokletters): 

 
  
Achternaam, voornaam, functie 

 
  
Bedrijf/organisatie 

 
  
Straat, huisnummer 

 
  
Postcode, plaats 

 
  
E-mail, telefoon 

 
 
Met het zetten van mijn handtekening verklaar ik tot wederopzegging dat mijn contactgegevens door de Wirtschaftsförderungs- und 
Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt in het interne adresbestand opgeslagen en gebruikt mogen worden. Ik geef hiermee tot 
wederopzegging toestemming dat er per brief, telefoon, fax of e-mail contact met mij opgenomen mag worden.  

 
  
Datum, handtekening 
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