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Het nieuwe Europese verhaal
Gisteren was de Officiële Opening 
van de elfde Conferentie van Model 
European Parliament Limburg. Spanning 
was er zeker bij de delegatieleiders, 
maar hun landenspeech moest nog even 
wachten tot na de toespraak van MEP 
voorzitter Sebastiaan Olislagers. “Daag 
jezelf en elkaar iedere keer weer uit.’’, 
was de boodschap die de delegatieleden 
meekregen voor de komende week, 
maar ook voor daarna. De MEP-
ervaring blijft je namelijk bij, nadat 
deze conferentie al lang weer voorbij is. 

De Opening ging verder met een 
inspirerende toespraak van de Gouverneur 
van Limburg, meneer Bovens. Er werd 
verteld over de geschiedenis van Europa 
en van de zaal waar we ons bevonden. 
“Europa heeft een nieuw verhaal 
nodig waar jullie nu ook zelf aan gaan 
meeschrijven.’’, en dat is dan ook precies 
wat jullie deze week gaan doen. Oefenen 
hoe jullie Europa later misschien wel 
kunnen veranderen en verbeteren. 

Daarna was het echt tijd voor de 
delegatiespeeches en wat hebben jullie 
je land goed gepresenteerd! Sommigen 
van jullie hadden het over belangrijke 
personen uit het verleden, sommigen 
hadden het over wat het land in de 
toekomst hoopt te bereiken. Het was 
in ieder geval duidelijk dat jullie je 
goed hebben ingelezen in jullie landen.
Grapjes werden er gemaakt over welke 
taal een land niet spreekt, maar ook werd 

provincie die de taak heeft, maar het rijk.’’ 
werd er gezegd door een partij terwijl een 
andere partij een contrasterend standpunt 
innam:  “het is niet de taak van de 
overheid, maar van de hele samenleving.’’. 

De avond was na de laatste delegatiespeeches 
niet voorbij. Een lekker diner in het hartje van 
Maastricht en een informele avond sloten een 
eerste MEP dag af. Hopelijk hebben jullie 
een goede nachtrust gehad, want vandaag 
staan vele vergaderingen op het programma. 

er verteld over een trieste geschiedenis. 
De ene delegatie maakte duidelijk 
dat ze voor een verenigd Europa zijn, 
een andere delegatie maakte duidelijk 
dat ze Finland vertegenwoordigen.

Daarna gingen we verder met een 
debat tussen drie politici. PvdA 
werd vertegenwoordigd door Aleida 
Berghorst , D66 door Hans van 
Wageningen en VVD door Erik Koppe. 

De eerste ja/nee-stellingen maakten 
duidelijk dat niet iedereen het met 
elkaar eens is binnen de politiek, 
maar dat kan ook niet anders.

“Limburg kan niet zonder Europa.’’, 
dat was de eerste stelling en iedereen 
was het daar mee eens. Limburg is 
omringt door andere landen. Handel 
en toerisme zijn een belangrijke 
factor voor de Limburgse economie. 

De tweede stelling zorgde echter voor 
verdeeldheid. Moet de regionale politiek 
zich bezighouden met vluchtelingen? 
Dit was het eerste echte debat. Dat 
vluchtelingen opgevangen moeten 
worden, was geen discussiepunt 
voor de politici. Is dit de taak van de 
provincie of alleen de taak van de 
nationale overheid? ’ Het is niet de 
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dat?Wist je

Hoe doen die journalisten dat, alweer een krantje?

 ‘Huh?! Nóg een krant? Hoe doen jullie 
dat?’ Het wordt eens tijd dat we jullie 
vragen beantwoorden en dat zullen 
we in dit artikel doen. Allereerst 
is er een heleboel voorbereiding 
vooraf aan de Conferentie geweest.

De week voor de Conferentie was er 
een voorbereidingsdag voor zowel 
de commissievoorzitters als de 
journalisten, daar hebben we een 
interactieve workshop gekregen 
van Job Zomerplaag, student 
International Communication and 
Media aan de Erasmus Universiteit. 
Ter voorbereiding van deze workshop 
hebben we een column moeten 
schrijven over een zelf gekozen 
onderwerp. De column werd 
bespreken met Job en hier hebben 

we goede feedback op gekregen. 
Job gaf zelf ook een presentatie 
over verschillende schrijfstijlen en 
natuurlijk ook over de grammatica 
en spelling in je artikelen. Ook gaf 
Job ons veel tips waar we deze week 
veel aan hebben gehad, hierna hebben 
we het programma doorgenomen met 
onze hoofdredactrice Renée Douven. 

In de week hierna hebben we alvast 
meerdere artikelen geschreven zodat 
we niet alles in de conferentieweek 
zelf hoefden te schrijven. Goede 
voorbereiding en een team dat goed 
kan samenwerken zorgt ervoor dat 
jullie elke dag weer meerdere krantjes 
ontvangen. We wensen jullie veel 
succes en plezier de komende week 
en natuurlijk ook nog veel leesplezier.

Wist je

Het Bouwens neemt plaats in het Raadhuis
23 februari 2016 was het de beurt 

aan het Bouwens om te beginnen 
aan de schoolvoorrondes. Na 
informatieve lessen door oud-
Meppers konden leerlingen zich 
opgeven voor de halve finale.

Met een opkomst van ruim dertig 
leerlingen, begon het debatteren. 
Verschillende stellingen kwamen 
voorbij en er ontstonden felle 
discussies. Onder toeziend oog van 
de oud-MEPpers, de jury, werden 
er zeventien leerlingen doorgelaten 
naar de finale.

29 februari 2016 was de dag van de 
finale. Alle zeventien leerlingen 
waren formeel gekleed en 
werden onderverdeeld in vier 
commissies. Een hele ochtend 
commissievergaderingen over 
verschillende vraagstukken 

zoals het vluchtelingenprobleem en 
het drugsbeleid leidden uiteindelijk 
tot creatieve oplossingen. Deze 
oplossingen mochten de leerlingen 
gaan verdedigen in de raadzaal van de 
gemeente Peel en Maas. 

De raadsleden van de gemeente waren 
erg onder de indruk van de sterke 
debatten die werden gevoerd. 
Uiteindelijk, na lang overleg, zijn de 
beste debaters uitgekozen; Sil Peeters, 
Tansila Visaen, Giel Cox, Fenne 
Engelen, Lieke Peeters en Indy van 
Oijen. 

Met deze zes delegatieleden maar ook 
nog twee commissievoorzitters en een 
journalist, is Het Bouwens helemaal 
klaar voor deze week.

De winnaar van de 
fotospeurtocht is 

geworden ...

... De Commissie Cultuur 
en Onderwijs!

  -De delegatie van Polen heel erg van 
grapjes houdt (Spaans, haha)?

  -Finland negen keer wilde benadrukken 
dat ze echt Finland waren?

  -Een gedelegeerde van Oostenrijk altijd 
haar wimperkruller warm maakt met 
een föhn?

  -Het buffet van Rolduc geüpgraded is 
(chocomelk met mini marshmallows is 
een goede combinatie) ?

  -Een commissielid van Cultuur en 
Onderwijs acht instagram accounts 
heeft?

  -De printer vandaag de grootste vijand 
was van de MEP-press?

  -Hoofdredactrice Renée heel erg goed 
voor haar lieve journalisten zorgt 
(koekjes)?

  -Ice-tea een geliefd MEP-drankje is?

    


