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en creatieve dingen vertelden over hun werk was 

het de beurt aan de alumni. In groepjes gingen de 

deelnemers aan de slag om originele oplossingen 

te verzinnen voor casussen die spelen bij Obvion. Na 

een uurtje te hebben gestoeid met soms moeilijke, 

maar vooral interessante casussen, mochten de 

deelnemers hun oplossing presenteren. Uiteindelijk 

hebben we gezamenlijk de winnaars verkozen en 

werden deze op een passende wijze beloond. Na de 

afsluiting van de dag was het tijd om een lekker hapje 

te gaan eten in het hart van de gemeente Heerlen. 

Tijdens het diner was er genoeg gelegenheid om 

te netwerken en borrelen met oude MEP-vrienden 

en collega’s. Wat ons betreft was het weer een 

geslaagde alumni activiteit!

Na twee succesvolle pilots in het voorjaar van 2015 

werd ons nieuwste project ‘MEP on Tour’ in 2016 

volledig uitgerold op 9 van onze deelnemende 

scholen. Alle ‘MEP on Tours’, waarbij 60 middelbare 

scholieren van twee deelnemende MEP scholen 

samen een projectdag draaien, vonden plaats in 

het voorjaar van 2016. 

Het project is ontwikkeld voor derdejaars VWO 

en Gymnasium leerlingen en focust op de lokale 

politiek. De deelnemers discussiëren in commissies 

over onderwerpen als ‘sport en recreatie’ en 

‘ruimtelijke ordening’ binnen de gemeentepolitiek en 

vertegenwoordigen hun eigen bevolkingsgroep. Zo 

zijn de ‘scholieren’, ‘ouderen’ en lokale ondernemers’ 

allen aanwezig in de discussie. Verder komen de 

verschillende data

MINI-MEP IN ÉÉN DAG 

28 mei

ALUMNI NETWERK  
MEP LIMBURG

Voor iedere deelnemer die zijn of haar MEP ervaring 

wilt verlengen, heeft Stichting MEP Limburg ook 

een alumni-netwerk. Voor alle oud deelnemers 

van de Limburgse MEP conferentie worden er 

elk jaar een aantal activiteiten georganiseerd. 

Deze activiteiten zijn gebaseerd op drie pijlers te 

weten: ‘Persoonlijke Ontwikkeling’, ‘Netwerk’ en 

‘Bedrijfsleven & Politiek”. In dit kader vond op 28 

mei ‘MEP Connects’ plaats bij Obvion Hypotheken 

te Heerlen. 

De dag begon met het wegwijs worden in een vaak 

voor de deelnemer onbekend terrein, hypotheken. 

Op een leuke en leerzame manier hebben we kennis 

gemaakt met de wereld van Obvion Hypotheken. 

Nadat enkele werknemers van Obvion inspirerende 

deelnemers in contact met kopstukken uit de 

lokale politiek, ontwikkelen ze hun sociale en 

communicatieve vaardigheden en komen ze voor 

het eerst in aanraking met stichting MEP Limburg. 

De stichting heeft veel enthousiaste reacties in 

ontvangst mogen nemen en hoopt natuurlijk 

verschillende deelnemers volgend jaar terug te zien 

op onze Limburgse MEP Conferentie! 

‘25 jaar na het tekenen van het Verdrag 
van Maastricht is Europa actueler dan 
ooit. Maastricht was in 1991 en 1992 de 
geboorteplaats van het nieuwe Europa en 
is daarom bij uitstek een geschikte plek om 
wederom de dialoog over Europa te voeren. 
Ik wens het MEP voor het komende jaar weer 
mooie gedachtewisselingen over het Europa 
van de toekomst toe.’
Dhr. Bovens, Gouverneur Provincie Limburg 

‘Geweldig om te ervaren hoe een 
combinatie van jeugdig elan, 
ambitie en maatschappelijke 
betrokkenheid maakt dat 
MEP Limburg al meer dan een 
decennium groeit en bloeit!’ 
Dhr. G. Frints, erevoorzitter en oprichter  
van MEP Limburg 



‘Het MEP is een fantastische 
leerschool tot zelfbewuste 
en betrokken Europese 
burgers, en wie weet tot onze 
toppolitici in spe!’
Dhr. Koopmans, 
lid van de Gedeputeerde Staten 
Provincie Limburg 

Stichting MEP Limburg organiseert jaarlijks een 

reis naar Straatsburg en Luxemburg om hier 

de Europese instellingen te bezoeken. Ook dit 

jaar kregen deelnemers van de Limburgse MEP 

Conferentie 2015 de kans om mee te gaan op deze 

memorabele reis. 

De Straatsburgreis begon zoals altijd met een bezoek 

aan het Hof van Justitie in Luxemburg, waarna 

de touringcar verder ging richting Straatsburg. In 

Straatsburg werd de Raad van Europa, het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees 

Parlement bezocht. De deelnemers hebben hier 

met verschillende politici mogen spreken. Tijdens 

het bezoek aan de Raad van Europa kregen de 

deelnemers de kans om een plenaire zitting van het 

Parlementaire Assemblee, het hoofdorgaan van de 

Raad van Europa, bij te wonen. Het bezoek van MEP 

Limburg aan het Hof voor de rechten van de Mens 

was dit jaar een bijzondere ervaring, de deelnemers 

mochten naast een gesprek met de Nederlandse 

afgevaardigde rechter Johannes Silvis ook nog een 

zitting van de Grote Kamer van zeventien rechters 

bijwonen. Ook het bezoek aan het Europees 

Parlement was wederom geslaagd. 

Daarnaast was er natuurlijk ook ruimte voor cultuur, 

zo hebben de deelnemers onder andere een 

boottocht gemaakt door Straatsburg.

MEP Limburg kan met trots terugkijken op een 

geslaagde, unieke Straatsburgreis.
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15 februari

EEN UITSTAPJE NAAR 
HET POLITIEKE HART 
VAN EUROPA

25 tot en met 29 januari

MEP LIMBURG OP BEZOEK  
IN STRAATSBURG

De jaarlijks terugkerende Brusselreis was wederom 

een succes dit jaar. Vanuit Sittard vertrok de bus 

richting Brussel. De enthousiaste deelnemers 

keken erg uit naar deze dag. 

Na de aankomst in Brussel werden we 

hartelijk ontvangen door Dominique Lebens, 

beleidsmedewerker van Jeroen Lenaers. Na een 

kopje koffie kregen de deelnemers een rondleiding 

door het Europese Parlement, Dominique Lebens 

gaf hierbij uitleg over de instelling en we kregen de 

vergaderzaal te zien waar de Europarlementariërs 

zetelen. Wat erg tot de verbeelding sprak was de 

manier waarop het Europese Parlement vergadert, de 

leden zitten immers bij elkaar naar politieke kleur, niet 

naar nationaliteit. Daarnaast kregen ze uitleg over het 

tolkensysteem waardoor alle Europarlementariërs 

snel en makkelijk met elkaar kunnen communiceren.  

Na de rondleiding hadden de deelnemers de 

mogelijk om in gesprek te gaan met de Belgische 

Europarlementariër Tom Vandenkendeleare en de 

Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers. 

Beiden sprake met veel bevlogenheid over hun 

werk en de deelnemers hadden veel interessante 

vragen voor de politici. Na dit leerzame onderdeel 

was het tijd om naar het Parlamentarium te gaan. In 

dit interactieve museum leerden de deelnemers nog 

meer over het Europese Parlement.

Helaas kwam ook aan deze enerverende dag 

een eind. Gelukkig werd de dag leuk afgesloten 

met een lekker diner. Voldaan na een interessante 

en leerzame dag keerden de deelnemers terug  

naar huis.  
STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT LIMBURG 

WORDT GESPONSORD DOOR:

12 tot en met 15 april

MEP CONFERENTIE 

Alweer voor de 11de keer bogen scholieren zich 

tijdens de Limburgse MEP conferentie, dé MEP-

activiteit van het jaar, over actuele thema’s binnen 

de Europese politiek. De simulatiezitting van het 

Europees parlement vond plaats van 12 tot en met 

15 april. 

De conferentie begon met een teambuilding door het 

zonnige Maastricht waarbij de deelnemers hun mede 

commissieleden leerden kennen. Meteen daarna 

begonnen de eerste commissievergaderingen op 

conferentieoord Rolduc. Er werd flink gediscussieerd 

over de werkelijke problemen binnen de 

vraagstukken, uiteenlopend van de vluchtelingen 

stroom tot het TTIP verdrag. De dag werd besloten 

met de officiële opening in de statenzaal van het 

provinciehuis van Limburg. Door middel van een vurig 

debat tussen Statenleden Aleida Berghorst (PvdA), 

Erik Koppe (VVD) en Hans van Wageningen (D66) 

kregen de deelnemers meteen een voorproefje van 

de echte politiek. De politici debatteerden over het 

belang van de Europese Unie voor Europa, de rol van 

de provincie binnen de opvang van vluchtelingen en 

de inkomensverschillen in Limburg.

Op woensdag was het de taak van de deelnemers 

om, verdeeld over 7 commissies, de best mogelijke 

resoluties op te stellen als uitkomst op de 

voorgelegde Europese vraagstukken. Doordat ieder 

commissielid een ander land vertegenwoordigde, 

betekende dit natuurlijk niet alleen hard debatteren 

maar ook onderhandelen en compromissen sluiten. 

De lange, vruchtbare dag werd afgesloten met een 

informele teambuilding in SnowWorld Landgraaf.

De derde dag stond allereerst in het teken van twee 

workshops over lobbyen en referenda. Professor 

Heringa, werkzaam aan Universiteit Maastricht, 

vertelde de deelnemers alles over referenda in het 

algemeen en natuurlijk over het referendum over 

het associatie verdrag dat slechts een week eerder 

had plaatsgevonden. Tijdens de tweede workshop 

leerden de jongeren een onmisbare vaardigheid 

voor politici: lobbyen. Woensdagavond konden de 

geleerde vaardigheden meteen worden toegepast 

tijdens een lobbysessie in het raadhuis van Kerkrade, 

waarin ieder elkaar van de goede, maar zeker 

ook mindere punten van de resoluties probeerde  

te overtuigen.

Het laatste grote aspect van politiek, de pers, 

kwam op woensdag aan bod door middel van een 

persconferentie waarin de pers de persvoorlichters 

van de verschillende commissies stevig aan de tand 

voelde om daarna uiteraard hun bevindingen te 

publiceren.

Op donderdag brak de dag van de grote plenaire 

vergadering aan. Het Parlement keek kritisch naar 

de opgestelde resoluties en vroeg verduidelijking 

aan de commissies. De commissies verdedigden op 

hun beurt het resultaat van een week hard werken. 

Ondanks het feit dat sommige resoluties strandden 

tijdens de vergadering door een minderheid aan 

stemmen, mag iedere commissie trots zijn op het 

eindresultaat. Nadat de Limburgse Delegatie voor 

de Nationale MEP-conferentie 2016 bekend was 

gemaakt door erevoorzitter Guy Frints volgde er nog 

een laatste verrassing voor de Belgische deelnemers, 

die tot noch toe nog nooit de mogelijkheid hadden 

om door te stromen. Door de inzet van Stichting MEP 

Limburg in de organisatie van een West-Europese 

en een Internationale conferentie mocht een 

Belgische deelnemer van iedere school rechtstreeks 

doorstromen naar een internationale conferentie. 

Vermoeid, maar hopelijk met veel opgedane kennis, 

ervaring en met mooie herinneringen, ging iedere 

deelnemer weer richting huis.

MEP…EXCELLENT!

Sinds 2006 ben ik als schoolcoördinator van het 

Sophianum betrokken geweest bij het MEP en 

de laatste jaren zat ik in het bestuur namens de 

schoolcoördinatoren. Terugkijkend heeft deze 

nevenactiviteit voor mij als onderwijsmens enkel 

positieve connotaties.

In 2006 was het MEP onder de bezielende leiding van 

Guy Frints al een professionele organisatie. Guy en het 

bevlogen bestuur leidden een perfecte week voor 

de delegaties van de Limburgse scholen. Ik stond 

er echt versteld van en ook voor ons als beginnende 

schoolcoördinatoren voelde het betrokken zijn bij, 

en deelnemen aan, de Limburgse MEP Conferentie 

als een voorrecht. Wij zagen in één week tijd onze 

leerlingen groeien, van bedeesde en afwachtende 

jongeren veranderden zij in enthousiaste lobbyisten, 

fanatieke schrijvers, debatterende professionals. In 

één woord: excellent!

Inmiddels zijn we tien jaar verder en hebben enkele 

bestuurswisselingen plaatsgevonden. Verder 

heeft een aantal schoolcoördinatoren afscheid 

genomen. Een organisatie als het MEP kan dit prima 

aan. Bestuurstaken worden goed overgedragen 

en schoolcoördinatoren werden, en worden, 

opgevolgd door even enthousiaste nieuwelingen. 

Het aantal deelnemende scholen is uitgebreid en 

twee Belgische scholen nemen actief deel. MEP 

profileert zich nog meer op de scholen door MEP on 

Tour. Oud-leden blijven door allerlei activiteiten nog 

steeds betrokken bij MEP. Ook dat bewijst dat MEP 

zoveel meer is.

Na 40 jaar onderwijs ga ik per 1 oktober met 

pensioen en neem dus ook afscheid van het MEP als 

schoolcoördinator en als bestuurslid. Mijn opvolging 

is zowel op school als in het bestuur geregeld en ik 

kan met een gerust hart afscheid nemen. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat het MEP doorgaat met al haar 

activiteiten en een voorbeeld blijft van EXCELLENTIE.

Josee Sobczak-Wehrung  

‘Stichting MEP Limburg bedankt mevrouw Josee 
Sobczak-Wehrung van harte voor haar vele jaren van 
betrokkenheid en engagement binnen de stichting. 
Als schoolcoördinator en later als afgevaardigde 
van de schoolcoördinatoren in het bestuur stond 
Josee midden in de organisatie van alle activiteiten 
van MEP Limburg. Zonder de immer opgewekte en 
kritische Josee had het MEP zich niet zo kunnen 
ontwikkelen als in de afgelopen jaren gebleken is 
en hiervoor zijn wij haar ontzettend dankbaar. We 
nemen afscheid van een bestuurslid, maar zeker niet 
van een MEP enthousiast in hart en nieren.’ 


