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P R O G R A M M A :  

 8.30 vertrek naar 

het Eurode Business 

Center 

 8.45 tot 11.15 Be-

zoek Eurode Busi-

ness Center 

 11.15 vertrek naar 

Rolduc 

 11.45 tot 12.30 

Lunch op Rolduc 

 12.30 tot 14.00 

Commissiever-

gaderingen 

 14.00 tot 16.30 

Delegatievergader-

ingen  

 17.00 tot 18.30 diner 

in Kerkrade bij 

Giuseppe 

 18.30 tot 20.30 Lob-

bysessie in het Raad-

huis van Kerkrade 

 20.30 Delegatiever-

gaderingen op een 

nader te bepalen 

locatie 

 Hierna tweede lob-

bysessie, uiterlijk 

om 23.00 

Stichting MEP Limburg  
Postbus 5140 

6202WG MAASTRICHT 
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SnowWorld 

                        Het programma van vandaag 

Iedereen begon met een muzikale op-
warming waarbij er vrolijke dansjes 
warden uitgevoerd. Nadat iedereen het 
goed warm had gekregen barstte de 
strijd los!  
Het rollen door de sneeuw was ontspan-
nend en elkaar inpeperen was voor 
iedereen een leuke bezigheid.  

Het was duidelijk, na 2 dagen in de 
nette kleren waren de meesten blij 
de stropdas af te kunnen doen en 
zich even te kunnen laten gaan in de 
kou. 
 
Ondanks het feit dat de commissie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
de officiële winnaar van de avond 
was, vinden wij dat alle deelnemers 
de kou hebben overwonnen en dat is 
zeker een complimentje waard! 
 
Nadat alle spellen waren afgesloten 
en alle sneeuw uit de kleren geschud 
was, was het tijd voor een drankje 
tijdens de après-ski avond. Al met al 
een geslaagde avond waarbij ieder-
een zich heeft vermaakt met ac-
tiviteiten die hun gedachten even 
afleidden van alle drukte! 
 

Om vijf voor half acht moeten jullie allemaal aanwezig zijn bij de poort van Rolduc om te vertrekken naar 
het Eurode Business Center. Dit Business Center is het eerste grensoverschrijdend bedrijvencentrum in 
Europa. Het is een mooi voorbeeld van Europese samenwerking. Zo zijn er in dit gebouw zowel Neder-
landse als Duitse politieagenten gevestigd. Wat dit initiatief van twee landen, een grensregio, zo bijzonder 
maakt is dat de grens hier onzichtbaar wordt. Internationale oriëntatie staat centraal, grenzen zijn verleden 
tijd. 
 
Jullie zullen hier ontvangen worden door de heer Chris Kuikman, de gemeentesecretaris van Kerkrade en 
daarnaast de secretaris van Openbaar Lichaam Eurode. Hij zorgt voor een goede samenwerking in de 
grensregio en kan jullie alles vertellen over het belang hiervan. Zijn presentatie zal gaan over grensover-
schrijdende samenwerking in Eurode, tussen Herzogenrath en Kerkade. Hierna zal er een presentatie zijn 
van mevrouw Saskia Mulder, beleidsmedewerkster van Openbare Orde en Veiligheid binnen de gemeente 
Kerkrade. Zij weet alles over samenwerking op het gebied van integrale veiligheid. Zo staat het drugs-
beleid bijvoorbeeld centraal.  
 
Om kwart over elf vertrekken we te voet terug naar Rolduc voor de lunch, waar jullie vanaf kwart voor 
twaalf terecht kunnen. Om half een beginnen de laatste commissievergaderingen, om de puntjes op de „I‟ 
te zetten. Om twee uur zullen de resolutieboeken overhandigd worden. Hierin kan alles nog eens gecon-
troleerd worden, na het lezen en op zoek gaan naar eventuele amendementen die je in zou willen dienen. 
Aansluitend gaan de delegatievergaderingen van start, deze eindigen om half vijf. We verzamelen vijf min-
uten later in het centrum van Kerkrade, voor een diner in Giuseppe. Hierna vertrekken wij  naar het Raad-
huis waar van half zeven tot half negen t tijd is om te lobbyen. Meteen hierop volgen de delegatiever-
gaderingen in Rolduc. 

Omdat een  Limburgse MEP Confe-
rentie een behoorlijk slopende be-
zigheid kan zijn, is het af en toe ook 
tijd voor plezier. Na een hele dag 
vergaderen en discussiëren is ieder-
een behoorlijk moe en hebben de 
meesten behoefte aan een beetje 
afleiding. Vandaar dat gisteravond 
tijd was voor een paar uurtjes ge-
woon lol.  
 
Om acht uur vertrokken de bussen 
met de deelnemers naar SnowWorld 
Landgraaf. Daar aangekomen ver-
zuchtte een van de deelneemsters: 
“Hè, hè, hier was ik écht aan toe!” 
Vanwege de kou op de piste was 
iedereen dik ingepakt in sneeuw-
bestendige kleding.   
Een beetje raar, zo midden in de 
lente, maar wel noodzakelijk 
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“Het meedoen aan 
debatten, 

congressen en het 
MEP zijn 

waardevolle 
ervaringen. ” 

Interview met Ingrid Muijs 
Hoe vindt u het dat de jongeren van tegenwoordig 
zich al zo erg interesseren in de politiek? 
Heel erg positief! Jongeren moeten actief meedoen en al 
op jonge leeftijd een mening vormen. Daarom ben ik ook 
blij dat er jeugdpartijen worden opgericht. Het meedoen 
aan debatten, congressen en het MEP zijn waardevolle 
ervaringen. Jongeren leren op deze manier belangrijke 
vaardigheden zoals spreken en luisteren. 

 

Hoe denkt u over de samenwerking tussen de Eu-
ropese lidstaten? 
 Ik ben van mening dat de samenwerking tussen de 
lidstaten beter kan. De staten moeten elkaar meer aan-
spreken en meer eisen aan elkaar stellen. 

 

Hoe keek u vroeger tegen de EU aan? 
Europa was voor mij een nieuw begrip. Voordat ik naar 
de Provinciale Staten ging was de EU een ver-van-mijn 
bed-show. Pas nadat ik lid werd van de Provinciale 
Staten leerde ik de effecten van Europa kennen. 
 
 
         

Wat vindt u de kracht achter het MEP? 
Ik vind vooral de steun van de school en de school-
coördinaten erg belangrijk. Zij steunen en enthousi-
asmeren de deelnemers heel erg en de deelnemers 
zijn natuurlijk de mensen waarvoor het MEP is ge-
maakt. 

 

Vindt u dat de kiezers genoeg betrokken worden 
bij de EU? 

Nee, maar dat zou ook heel erg moeilijk zijn. Ik zou 

geen manier kunnen bedenken waarop wij de 

mensen meer kunnen betrekken bij beslissingen 

over Europa. Gelukkig zijn er nog altijd de media en 

die houdt de kiezer genoeg op de hoogte. 
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Wist je dat? 
 

 Hoofdbandjes misschien wel bij de offi-
ciële MEP-Outfit gaan horen? 

 Sommige mensen het erg koud hebben 
gehad in SnowWorld? 

 De I ♥ MEP trui ontbrak? 

 Er geruchten zijn over een beloning 
voor de perfecte MEP-slogan? 

 

 
Favoriete uitspraak politicus? 
“Politiek is net een kleuterschool.” 
 
Leukste MEP-herinnering? 
Mijn allereerste speech 
 
Is bang voor..... 
Leven zonder mobiele telefoon met 1000 smsjes. 
 
Toekomstige opleiding? 
Onbekend 
 
Kan geen dag zonder..... 
Sporten 

Ken je CV 
Daphne Dovermann 
17 jaar 
 
Charlemagne College 
 
Commissie Burgerlijke Vrijhe-
den, Justitie en Binnenlandse 
zaken 

Sinds het ontstaan van de mensheid worden er 
besluiten genomen over hoe een samenleving 
wordt ingericht. Vanaf het moment dat de mens 
kon schrijven, zijn er regels opgesteld waaraan 
de mens zich dient te houden. Politiek heeft 
altijd al bestaan. 
Politiek kan zorgen voor een vreedzame 
samenleving, maar politiek kan ook leiden tot 
machtsmisbruik en terreur. Deze veelzijdigheid 
is wat politiek zo interessant maakt. 
In onze hedendaagse samenleving speelt poli-
tiek een steeds grotere rol, de Europese Unie 
rukt op, Geert Wilders laat zijn stem duidelijk 
horen en Femke Halsema probeert  haar weer-
woord minstens zo duidelijk te laten zijn. Van 
het betalen van belasting tot de verkeersregels, 
bijna alles in ons leven is aan politiek gekop-
peld. 
Omdat politiek zo een grote rol speelt, is het 
belangrijk dat wij, als jeugd, nu al kennismaken 
met de verschillende aspecten ervan. Want 
politiek blijft een altijd bestaand aspect in ons 
leven. 

 

 De jeugd van tegenwoordig het 
toetje voor het hoofdgerecht eet? 

 De dessertlepels hierdoor wel 
heel erg snel op waren? 

 Wist je dat er dit jaar maar één 
verwonding was in SnowWorld ? 

Politiek door de tijd 


