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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

 

De Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

De Commissie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
wordt geleid door Julien 
Beuken en Cécile Magnée. 
Dit tweetal vult elkaar aan 
tot in de puntjes. Bij deze 
commissie is duidelijk te 
zien dat de commis-
sievoorzitters de touwtjes in 
handen hebben en dat ze 
erg streng zijn voor hun 
commissieleden, maar dat 
is ook zeker nodig met zo´n 
grote groep. De formele 
omgangsnormen worden 
streng gehanteerd want er 
mag overmorgen niet 
worden verzaakt.  
 
 
 
 
 

De commissieleden zijn druk in discussie over het 
maken van de OC‟s en willen allemaal hun 
steentje bijdragen aan de resolutie. Er is geen 
minuut stilte in deze commissie want iedereen 
heeft zich goed voorbereid en weet dus met 
welke problemen zijn of haar land kampt. Het is 
een goed ingewerkte groep want de commissiele-
den vullen elkaar aan en zoeken doelgericht 
samen naar een compromis.  

Gisteren waren de commissieleden 
nog wat onwennig maar vandaag zijn 
ze niet meer te stoppen. Een pauze 
is er niet om informeel te kletsen 
maar om door te vergaderen. De 
commissievoorzitters staan versteld 
over de werkwijze van de commissie-
leden. Het is een commissie die valt 
over details want ook al zijn ze het 
vaak met eens, toch ontstaan er ook 
slepende discussies. Er wordt dus 
hard doorgewerkt, maar iets wat ook 
duidelijk in de commissie naar voren 
komt, is dat het naast collega‟s, ook 
goede vrienden van elkaar zijn ge-
worden. De ultieme samenwerking 
dus! 
 
  
 

   
 
 
 
 

Ken je CV 
 
Julien Beuken 
 
Sint-Maartens College 
 
Leeftijd 17 
 

 
Favoriete politieke uitspraak 
“Een echte MEP‟per stopt nooit met MEPpen.” 
 
Leukste MEP herinnering? 
De laatste nacht op MEP-Nationaal 
 
Is bang voor…. 
Spinnen 
 
Toekomstige opleiding 
Nog geen idée 
 
Kan geen dag zonder… 
Sociale contacten 

Ken je CV 
 
Cécile Magnée 
 
Porta Mosana College 
 
Leeftijd 17 

 
Favoriete politieke uitspraak 
“Geen gezeik iedereen rijk” 
 
Leukste MEP herinnering? 
De laatste avond met de commissie op MEP-
nationaal 
 
Is bang voor…. 
Spinnen en duiven 
 
Toekomstige opleiding 
Iets met economie of het conservatorium 
 
Kan geen dag zonder… 
Kauwgum 

Wist je dat? 
 
 Meneer België heel 

lekker in de mond 
ligt? 

 Energiedrank het 
secretariaat draai-
end houdt? 

 De bisschop in een 
Saab rijdt? 

 De wist je datjes 
ook door deelne-
mers bedacht kun-
nen worden? 

http://www.hyves.nl/almanak/1008199/School/Porta_Mosana_College/
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“Alle 

commissieleden 

hebben een 

duidelijke 

mening klaar 

over wat het 

beste zou zijn 

voor hun eigen 

land..” 

Commissie Regionale Ontwikkeling 

De Commissie Regionale Ontwikkeling 
houdt zich deze week bezig met in 
hoeverre er een samenwerking op cultureel 
niveau gestimuleerd moet en kan worden in 
specifieke grensregio‟s binnen de Eu-
ropese Unie. Een pittig vraagstuk waar 
voor ieder land genoeg over te zeggen is 
en waarover soms heftige discussies 
oplaaien. 
  
Alle commissieleden hebben een duidelijke 
mening klaar over wat het beste zou zijn 
voor hun eigen land. Ondanks dat deze 
commissieleden verschillende landen 
vertegenwoordigen, en dus verschillende 
belangen, is het opvallend hoe vaak de 
leden het met elkaar eens zijn. Zo worden 
verschillende compromissen op een 
flexibele manier bereikt.  
 
 
 
 

 
Maar ondanks de verdeelde meningen blijven 
de commissieleden elkaar goed aanvullen en 
worden er steeds nieuwe oplossingen 
aangedragen.  
 
Commissievoorzitter Susanne Overbeek 
heeft haar handen vol aan het enthousiasme 
waarmee er vergaderd wordt. Om en om 
vliegen de landenbordjes de lucht in waarna 
er weer nieuwe punten worden aangedragen. 
 
Deze commissie is er klaar voor, zeker weten 
dat er vanavond een resolutie wordt inge-
leverd met duidelijke IC´s en OC‟s. 

T H E  M O D E L  E U R O P E A N  P R E S S  2 0 1 0  

Wij hadden vandaag het geluk dat dhr. Piepers tijd kon maken in zijn drukke schema om een paar 
vragen te beantwoorden. We vroegen hem over zijn ervaringen met het MEP, waar het interes-
sante verhaal uitrolde van een enthousiaste MEP-debater die uiteindelijk voorzitter van MEP Lim-
burg werd. 
 
Jasper Piepers begon zijn MEP-carrière in 2006, toen der tijd waren er nog geen schoolvoorrondes 
en was zijn deelname grotendeels gebaseerd op zijn eigen motivatie. Zonder precies te weten wat 
te verwachten, begon hij aan zijn eerste MEP conferentie. Zijn binding met het MEP vloeit voort uit 
de geweldige ervaring van het op een vroege leeftijd al met complexe  problematiek te maken heb-
ben en het zien dat jongeren bij het MEP serieus genomen worden. Deze motivatie groeide alleen 
maar toen bleek dat hij ook kon helpen deze „MEP-state of mind‟ te delen met anderen die deze 
gedachtegang volgden.  
 
Dhr. Piepers volgt de opleiding Rechtsgeleerdheid waar hij het erg naar zijn zin heeft. 
Hij vindt dat mensen vaak te weinig beseffen welke rechten iedereen heeft en hoopt dan ook ooit 
werk te vinden in het ondersteunen van consumenten. 
 
Zijn interesse in de politiek komt vooral voort uit het spel van spreken, debatteren en onderhan-
delen. Hij volgt de politiek op de voet, hoewel hij zichzelf er niet direct in zou kunnen zien. Som-
mige aspecten van de politiek spreken hem simpelweg te weinig aan. 

. 
Ten slotte zou dhr. Piepers graag iedereen dit advies geven: “De vaardigheden die je nu ontwikkelt zullen 
zeker van pas in je toekomst en de mensen die je nu leert kennen kunnen waardevolle contacten worden! 
Besef je wat voor een kans dit is en grijp deze ook!” 
 
 

Interview met voorzitter Jasper Piepers 


