
MODEL EUROPEAN

PARLIAMENT LIMBURG 

JAARVERSLAG

2017
Nr. 1 - januari t/m juni

EEN TERUGBLIK OP  
HET AFGELOPEN HALF JAAR

& 25 JAAR VERDRAG VAN  
MAASTRICHT....

WWW.MEPLIMBURG.NL

24 maart 2017

BRUSSELREIS 

15 t/m 18 mei 2017

LIMBURGSE MEP 
CONFERENTIE 

27 mei 2017

PROEF EUROPA: ONTDEK, 
BELEEF & GENIET! 

25 maart 2017

GENERATIE MAASTRICHT:  
OP DATE MET EUROPA  Eind maart vertrok een groep enthousiaste leerlingen naar 

Brussel om het Europese Parlement te bezoeken. Eenmaal 
aangekomen in het hart van Europa stonden de deelnemers 
te popelen om naar binnen te gaan!

Wederom werden we dit jaar uitstekend ontvangen door 
Dominique Lebens. Hij bood ons een ´Europese´ kop koffie aan 
voordat we door hem werden rondgeleid door het majestueuze 
gebouw. De enorme kunstwerken midden in het gebouw 
hebben allemaal een achterliggend verhaal en meneer Lebens 
lichtte die deskundig toe. Vervolgens mochten we de grote 
vergaderzaal bewonderen en kregen we uitleg over de taken 
van de voorzitter. Ook wees meneer Lebens de plaatsen aan 
waar de verschillende Europese partijen gezeteld zijn en wat 
de reden hiervoor is. 

Nog steeds onder de indruk van de geweldige zaal verhuisden 
we met zijn allen naar een spreekkamer waar Jeroen Lenaers 
ons te woord stond. Het was een interactief gesprek met 
scherpe vragen van de deelnemers en misschien nog wel 
scherpere antwoorden. Uiteindelijk werd de heer Lenaers 
hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van de jaarlijkse reis 
naar Brussel.

Na een echte Brusselse lunch te hebben genuttigd midden in 
het centrum, nam de groep een kijkje in het Parlamentarium.
Door middel van puzzels, quizzen en geluidsfragmenten werd 
de kennis van de deelnemers over de Europese eenwording 
vergroot. Na een uurtje vrije tijd in de prachtige binnenstad en 
een afsluitend diner, kwam er een einde aan de reis. Een lange, 
leuke maar vooral leerzame dag was voorbij gevlogen en voor 
we het wisten gingen we alweer huiswaarts. 

Afgelopen mei was het tijd voor het hoogtepunt van het 
MEP-jaar, de 12e editie van de Limburgse MEP Conferentie.
Deze simulatiezitting van het Europees parlement vond 
dit jaar plaats van 15 tot en met 18 mei. Scholieren uit 
Limburg en België kregen de kans om zich te buigen over 
actuele thema’s binnen de Europese politiek. Vraagstukken 
over onder andere een Europese militaire-defensie, 
migratiestromen en jeugdwerkeloosheid werden door de 
deelnemers in verschillende commissies onder handen 
genomen, om uiteindelijk gezamenlijk een ware resolutie te 
schrijven. Het zijn allemaal vraagstukken die deze jeugdigen 
stuk voor stuk aangaan en waarmee ze, vrijwel op dagelijkse 
basis, geconfronteerd worden. Het is schitterend om te zien 
hoe de deelnemers groeien in een vrij kort tijdsbestek. Waar 
op maandagochtend nog voorzichtig en vriendelijk kennis 
werd gemaakt met elkaar, wisten diezelfde personen zich 
op donderdag, tijdens de plenaire vergadering, te vinden in 
een vurig debat. Naast alle vergaderingen was er echter ook 
tijd om elkaar te leren kennen en vriendschappen te sluiten 
tijdens de verschillende diners en teambuildingsactiviteiten.  

Net als voorgaande jaren hebben we er dit jaar ook voor 
gezorgd dat de deelnemers gedurende de week werden 
toegesproken door verschillende sprekers. Zo konden we 
dhr. Jeroen Lenaers, dhr. Theo Bovens, dhr. Erik Koppe, dhr. 
Gertjan Krabbendam en dhr. Rudy Tegels verwelkomen 
tijdens de officiële opening respectievelijk de sluiting. 
Daarnaast heeft dhr. Milos Laboviç de deelnemers alle 
fijne kneepjes van het lobbyen bijgebracht. Dit konden zij 
toepassen tijdens de lobbyworkshop, waar dhr. Wiel Gulpen 
de deelnemers toesprak. 

We willen alle deelnemers bedanken voor de deelname aan 
de Limburgse MEP Conferentie 2017. Daarnaast hopen we 
dat iedereen veel geleerd heeft tijdens de conferentie, maar 
zeker ook genoten heeft van deze bijzondere week. 

Voor een volledig overzicht van het programma en 
dagverslagen verwijzen wij graag naar onze site en/of 
facebookpagina. 

27 mei stond in het teken van de Europese cultuur bij 
onze activiteit ‘Proef Europa: Ontdek, Beleef & Geniet!’. 
De derde activiteit van Project 2017 werd gehouden 
in het Bonnefantenmuseum, waar de dag begon met 
een lezing van de heer Jan Terlouw. Er werd geluisterd 
naar de verhalen over zijn verschillende carrières als 
wetenschapper, politicus en schrijver en zijn verhalen over 
de oorlog. Een mooie en indrukwekkende lezing! Hierna 
was het tijd om zelf aan de slag te gaan bij de workshops. 
Zo was er een Salsa workshop, georganiseerd door Let’s 
Dance, een Wijn&Spijs workshop georganiseerd door Cuise 
en verschillende Europese Workshops georganiseerd 
door Euroteachers. Tussen de workshops door konden 
de aanwezigen genieten van heerlijke Europese amuses 
zoals een mini-burger uit België, een Duitse curryworst 
en een Italiaanse ceaser salad. Met een drankje en een 
amuse werd er genoten op het terras aan de Maas. Er werd 
veel gelachen, gedanst en cultuur gesnoven, een mooie 
dag voor Stichting MEP Limburg en aanwezigen. 

Om het 25-jarige bestaan van het verdrag van Maastricht 
te vieren vond op 25 maart alweer de tweede activiteit van 
Project 2017 plaats; Generatie Maastricht: op date met Europa. 
Deze interessante dag begon met een lezing van de heer 
Jan Vos waar werd ingegaan op het verloop van zijn politieke 
carrière en waar de heer Vos ons alle ‘ins and outs’ van het 
leven van een politicus liet zien. Na de lezing vonden de 
speeddates plaats met verschillende genodigden. Er bestond 
de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de gemeentelijke 
politiek met Luc Winants, burgemeester van Brunssum, 
maar ook over de Europese politiek met Ger Koopmans, lid 
Gedeputeerde Staten Limburg en Fernand Jadoul, honorair 
consul van Luxemburg. De jongerenpartijen vertelden onder 
andere over de verschillen tussen de jongerenpartijen en over 
de partijen zelf. Het bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door 
Michiel Dijkman, Head Department Corporate Affairs Benelux 
Samsung Electronics en Rob van Well, manager 1Limburg. 
Al met al een zeer interessante dag voor alle aanwezigen. 
Wederom een geslaagde activiteit van Project 2017! 

DISCOVER 

EUROPE, 

THE FLOOR 

IS YOURS!



25  
JAAR

De toekomst 
van de Europese 

Unie ligt in de 
handen van de 

jongeren!
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STRAATSBURGREIS

7 februari 2017

YOFEST

14 februari 2017

MEELOOPDAG TWEEDE 
KAMER

18 februari 2017

COLLEGE TOUR 

Verschillende datums

MEP ON TOUR 

Ieder jaar organiseert Stichting MEP Limburg een reis 
naar Straatsburg en Luxemburg. Tijdens deze reis krijgen 
deelnemers de kans om de Europese instellingen te 
bezoeken. Ook dit jaar kregen deelnemers van de Limburgse 
MEP Conferentie 2016 de kans om mee te gaan op deze 
onvergetelijke reis.

Op de heenweg naar Straatsburg kwam de groep langs 
Luxemburg, waar zij een bezoek hebben gebracht aan het Hof 
van Justitie. Eenmaal in Straatsburg werd de Raad van Europa 
bezocht. Hier hebben ze de kans gekregen om een zitting van 
het Parlementaire Assemblee, het hoofdorgaan van de Raad 
van Europa, bij te wonen. Ook werd in deze week het Europees 
Parlement en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) bezocht. De deelnemers hebben in deze week een 
rechtszaak tegen Nederland bij het EHRM bijgewoond. Een van 
de rechters van deze zaak was de heer Paul Lemmens. In een 

In 2017 bestaat het Verdrag van Maastricht precies 25 jaar. 
Het is dan ook om deze reden dat het jaarlijkse YO!Fest op 7 
februari 2017 in ons Maastricht werd georganiseerd. Tijdens 
de workshops van het YO!Fest bood Stichting MEP Limburg 
jongeren de kans om hun persoonlijke visie op Europa 
over te brengen. Het was een dag gevuld met diepgaande 
politieke debatten, interessante workshops, leerzame 
activiteiten en natuurlijk creatieve presentaties. Zo mochten 
de deelnemers mee doen aan onze ‘pubquiz’ om hun kennis 
over de geschiedenis van het Europese continent en de 
Europese Unie te testen. Daarnaast waren er op het YO!Fest 
verschillende Europese politici aanwezig, waaronder de Duitse 
Bondspresident Joachim Gauck, leden van het Europees 
Parlement en een aantal Europese commissarissen. Al met al 
was het een zeer geslaagde dag en hebben de deelnemers 
verschillende nieuwe inzichten gekregen in het Europese 
continent en de Europese Unie. 

Britt Willigenburg en ik, Loes van der Hijden, kregen de 
unieke kans om mee te lopen met CDA fractielid Martijn van 
Helvert. Het was een bijzondere ervaring. Hierdoor kregen we 
antwoord op de vraag; hoe ziet een dag als kamerlid eruit?

Eenmaal in Den Haag, werden we vrolijk ontvangen door Van 
Helvert en begon hij zijn dag met het voorbereiden van een 
presentatie. Daarbij kreeg hij tips over het beantwoorden 
van ‘tegenvragen’ die hij kon verwachten. Vervolgens kregen 
wij een rondleiding door het hele gebouw. Hierna namen wij 
plaats op de tribune in de plenaire zaal, waar op dat moment 
amendementen en moties werden behandeld.

Het was interessant om de vrij ‘relaxte’ en bijna chaotische 
sfeer op dat moment daar mee te maken. Als laatste activiteit 
had de heer van Helvert een bijeenkomst met verschillende 
ambassadeurs op de planning staan. Dit gesprek mochten wij 
bijwonen, waarbij we aan de ambassadeurs zelfs onze eigen 
mening mochten laten horen. Dat was erg uniek om mee te 
maken. We zijn blij met de kans die wij gekregen hebben om 
een dag mee te lopen in de Tweede Kamer. We hoorden én 
hebben ervaren dat geen enkele dag hetzelfde verloopt. 
Daarbij was het natuurlijk leuk om sympathieke Martijn van 
Helvert, CDA-fractie lid, te mogen ontmoeten en met hem in 
gesprek te gaan. Kortom, een middag om nooit te vergeten! 

Geschreven door Loes van der Hijden 

18 februari heeft de tweede editie van de College Tour 
plaatsgevonden. Ook dit jaar waren we in de gelegenheid 
om gebruik te maken van het Glaspaleis in Heerlen om 
verschillende interessante gasten te verwelkomen. Vier 
sprekers uit verschillende werkvelden van de samenleving 
spraken met onze alumni over uiteenlopende zaken. 

Allereerst was de heer Luthuli te gast. Als Officier van 
Justitie in opleiding kon hij als geen ander vertellen over 
ethische dilemma’s binnen het strafrecht. Daarna sprak VVD 
Kamerlid mevrouw Nijkerken over de toen aankomende 
verkiezingen en haar werkzaamheden met betrekking tot 
het thema werkgelegenheid. Mevrouw Eurlings, kandidaat 
Tweede Kamerlid voor D66, sprak ons toe over onder andere 
zwerfjongeren en de visie van D66 op Europa. Als laatste 
sprak meneer Heerschop van de SP over zijn loopbaan en 
standpunten van de SP. Vervolgens vond er een interessant 
debat plaats tussen de politieke sprekers. Aan de hand van 
verschillende stellingen wisselden zij van gedachten en 
kreeg het publiek gelegenheid om vragen te stellen en mee 
in discussie te treden. Wij kijken terug op een mooie middag, 
waar iedereen van gedachten kon wisselen. Wij willen de 
aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage. 

Ook dit jaar konden er op verschillende scholen weer MEP 
on Tours plaatsvinden. Met het project MEP on Tour brengen 
we het politieke spel terug naar een meer lokaal niveau, door 
de gemeentelijke politiek na te bootsen. De leerlingen van 
3-VWO werden ingedeeld bij een groep die terug te vinden is 
binnen de samenleving zoals ouderen en politie. 

Na een introductie gaan de leerlingen onder begeleiding van 
de commissievoorzitters aan de slag om een goede resolutie 
voor te bereiden. Na de pauze dient ieder groepje zijn resolutie 
in, waarna het debat kan beginnen. De deelnemers weten 
elkaar uit te dagen met het stellen van kritische vragen over de 
resolutie, waardoor er een interessant debat ontstaat. 

We zijn trots om te melden dat de MEP on Tour goed aansloeg 
bij de deelnemers. Wij willen iedereen die deze dagen mede 
mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken voor hun hulp. 

VERDRAG 
VAN

MAASTRICHT

WEETJES

Het  
verdrag van 
Maastricht is 

ondertekend op 7 
februari 1992 en 
bestaat nu dus  

25 jaar! 

Het verdrag  
heeft een Europees 

burgerschap ingesteld, 
de bevoegdheden van 

het Europees Parlement 
versterkt en de Europese 

en Monetaire Unie op 
gang gebracht.

gesprek met hem hebben de deelnemers een beter inzicht 
gekregen in deze zaak en in de werking van het Hof. Naast 
de bijzondere bezoeken aan de instanties heeft de groep 
ook inspirerende politici ontmoet. In verschillende meetings 
hebben zij een toespraak gegeven over hun werk en visie. De 
deelnemers konden na deze toespraak kritische vragen stellen 
aan de sprekers om nóg meer te weten te komen over hun 
werk, visie en de Europese instellingen. 

Buiten deze officiële bezoeken heeft de groep ook een 
workshop gekregen over leiderschap van AIESEC en hebben 
zij door middel van spellen algemene informatie over Europa 
en haar instanties met elkaar gedeeld.

Met trots kijken wij terug op een bijzonder memorabele 
Straatsburgreis.


