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P R O G R A M M A :  

 Commissiever-

gaderingen van 8.30 

tot 18.00 

 12.45 tot 13.30 

Lunchen 

(tafelindeling per 

commissie) 

 Indienen resoluties 

en correctiever-

gadering om 18.00 

 18.15 Diner op 

Rolduc (tafelindeling 

per commissie) 

 Vertrek per touring-

car naar Landgraaf 

om 20.00 

 Informele avond: 

“Snow Fun” van 

20.30 tot 00.00 

Stichting MEP Limburg 
6202WG MAASTRICHT 

Postbus 5140 
 

info@meplimburg.nl 
www.meplimburg.nl  

 

Limburgse MEP Conferentie 2010 officieel geopend 

Actualiteitenblokje 

Zolang politici met elkaar 
discussieren maken ze 
geen oorlog 
Op 31 mei vond de officiële 
opening plaats van de Lim-
burgse MEP Conferentie. 
Jasper Piepers, voorzitter 
Stichting Werkgroep MEP 
Limburg, opende met een 
speech waarin hij be-
nadrukte hoe leerzaam en 
leuk deze komende dagen 
zullen zijn. ` 
 
Deze conferentie is niet 
alleen een spel, maar een 
ervaring die bijdraagt aan je 
eigen sociale ontwikkeling 
en communicatieve vaar-
digheden. 
 
De twee sprekers tijdens 
deze opening waren nie-
mand minder dan gou-
verneur Léon Frissen en 
Fractievoorzitter van de 
Statenfractie van de VVD in 
Limburg Ingrid Muis.  

 
 
 
 

Meneer Frissen vertelde dat het erg 
belangrijk is dat jongeren ambities 
zijn en dromen moeten hebben. Wat 
willen wij met Europa en hoe maken  
wij ons ideaal waar?  
Het MEP is volgens Frissen ook een 
manier om een goed netwerk voor 
later op te bouwen en hij spreekt dan 
ook de hoop uit dat alle deelnemers 
die kans volledig zullen benutten.  
 

Als tweede spreker komt Mevrouw 

Muis aan bod. Mevrouw Muis vindt 

het belangrijk dat wij Europa leren 

kennen en begrijpen en ziet het MEP 

als de schakel tussen jongeren en 

het Europa van de toekomst. Na 

deze inspirerende woorden werd een 

filmpje gedraaid over het Lustrum. 

Dit filmpje werd vervolgens over-

handigd aan oudvoorzitter Guy Frints 

die vervolgens ook benoemd werd 

tot erevoorzitter van Stichting MEP 

Limburg.  

 Oliemaatschappij BP heeft vandaag laten weten dat het dichten van het olielek in de Golf van Mexico nog 
weken duurt. De klus is mogelijk in augustus pas geklaard. 

 

 Het overheidstekort van Nederland over 2010 valt hoger uit dan eerder werd aangenomen.  
            Rafael Nadal is maandag doorgedrongen tot de laatste acht van de Open Franse  
            tenniskampioenschappen in Parijs.  
 

 Minder dan twee maanden na de introductie heeft Apple wereldwijd al meer dan twee miljoen iPads ver-
kocht, zo liet het bedrijf maandag weten. 

 

 Het plan van EU-commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) voor meer internet in Europa is maandag 
aangenomen door ministers van de 27 EU-landen. 

 

 Emile Ratelband moet zich voor de rechter verantwoorden voor het laten vliegen van een modelvliegtuigje 

op het Binnenhof in Den Haag. 
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“Dit team werkt 

dag en vooral 

ook nacht om 

jullie op de 

hoogte te houden 

van alle 

activiteiten 

rondom het 

MEP.”  

Voorbereiding MEP-Press 
Het lijkt als vanzelfsprekend dat de krant-
jes bij jullie bezorgd worden, maar zoals 
jullie eerder gelezen hebben zit er een 
heel team achter de letters die jullie 
dagelijks onder jullie neus krijgen. Dit 
team werkt dag en vooral ook nacht om 
jullie op de hoogte te houden van alle 
activiteiten rondom het MEP. Hopelijk 
helpt het jullie een weg te vinden in de 
drukte van vergaderen, lobby‟en, pre-
senteren, speechen, luisteren en vooral 
ook spreken. 
 
Net zoals jullie hebben wij ons moeten 
voorbereiden de afgelopen weken. Deze 
voorbereiding bestond uit veel 
schrijfwerk, overleg, heen en weer mailen 
en een workshop. Het hele project begon 
met het schrijven van een verhaal over 
onze eigen MEP-ervaringen van de voor-
gaande jaren. Zowel fictieve als waarge-
beurde verhalen kwamen uit de bus. Een 
team van vier journalisten werd gevormd, 

het team dat jullie nu informeert. Eenmaal ge-
kozen was het tijd voor instructies, deze werden 
gegoten in de vorm van een workshop, gegeven 
door Nicolien Bout. Zij leerde ons de fijne kneep-
jes van het vak, van journalisten etiquette tot 
commercieel schrijven. Mevrouw Bout zit zelf al 
jaren in het vak en wilde ons het gevoel geven 
dat we ook als beginneling de moeite waard 
waren. Natuurlijk hopen wij dat dit zelfvertrou-
wen en de vakkennis van het papier te laten 
spatten. 
 
Wat wij jullie tenslotte nog mee willen geven: 
Benut je talenten, je weet dat je het in je hebt, 
waarom zou je anders hier zitten. Probeer 
zoveel mogelijk te leren deze week, vrees niet 
om te vragen en te ontdekken. Ook wij en het 
bestuur hebben ooit in jullie schoenen gestaan 
en weten hoe het voelt op vreemd grondgebied. 
Maar wat het meest telt: Geniet ervan dat je hier 
bent, niet veel mensen hebben de kans en de 
capaciteiten die jij op dit moment aangeboden 
krijgt. Wij, als journalistenteam, wensen jullie 
heel veel succes, geluk en plezier toe! 
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Ken je CV 

Susanne Overbeek 

Leeftijd: 16 jaar 

Raayland College 

 

Commisie Regionale Ont-

wikeling. 

Favoriete politieke uitspraak 
“ Ik wil mijn excuus aanbieden aan de moslima uit 
onderzoek is gebleken dat zij namelijk niet vijf keer 
meer verdacht zijn wat betreft criminaliteit maar zes 
keer.” 
 
Leukste MEP herinnering? 
Een openlucht concert van IIse de Lange tijdens de 
Nationale MEP Conferentie. 
 
Is voor bang voor…. 
Een vastgelopen lift. 
 
Toekomstige opleiding… 
Geneeskunde. 
 
Kan geen dag zonder…. 
Contact met vrienden en familie. 

 
Wist je dat? 

 

 Sommige deelnemers de regionale 
dialecten missen? 

 Een groot deel van het publiek wel 
zin had in wat het Litouwse VVV te 
bieden had? 

 Het Trevianum van bruggen bou-
wen houdt? 

 De commissies eerder eten kregen 
dan de begeleiding? 

 Dat op nationaal oud-mariniers       
„s nachts de gangen patrouilleren. 

 Dat de patrouilles in het conferentie-
centrum misschien zelfs angstaan-
jagender zijn?  

 Zingen busreizen dragelijk maakt? 
 Dat als je „s nachts goed luistert, je 

de uitspraken van Dhr. Frints over 
de gangen van het Rolduc hoort? 

 Dat de Belgen de dapperste van 
alle volkeren zijn? 


