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 Vanmorgen was het dan eindelijk 
zover; jullie MEP avontuur ging van 
start. Nadat de commissies elkaar 
ontmoetten op het station van 
Maastricht begon de teambuilding  
door middel van het spel Crazy 88. 
Alle commissies gingen de stad 
in met een lijst waarop 88 gekke 
opdrachten stonden: De Crazy 88! 
Sommige deelnemers klommen 
hiervoor  in een boom, dansten met 
bejaarden, verzamelden zo veel 

mogelijk verschillende bierviltjes, 
draaiden maar liefst 88 rondjes of 
waren hard bezig met het maken 
van een  2 meter lange ketting 
van grassprietjes. De commissie 
Industrie, Onderzoek en Energie 
is hiervan de grote winnaar! Zij 
hadden de meeste opdrachten 
correct voltooid.  Naast het feit dat 
het uitvoeren van deze grappige 
opdrachten natuurlijk super leuk 
was, was dit ook de perfecte 
kans om je commissieleden 
te leren kennen. Dit gezellige 
informele spel heeft hopelijk 
voor een leuke sfeer binnen de 
commissie gezorgd, een goed 
begin gemaakt voor een leerzame 
en super gezellige week. En wie 
weet, was dit zelfs het begin van 
een levenslange vriendschap. 

The start of your 
MEP-adventure!

  • ...Jullie morgen poffertjes kunnen ontbijten?
  • ...Rolduc een stadskasteel is?
  • ...Er een LMBC19 filter op snapchat is?
  • ...De commissie Vede al een kreet heeft?
  • ...Martin het niet eens is met de kreet van zijn commissie vede?
  • ...Rolduc meerdere graven van hertogen bevat, die jullie zullen vinden als jullie  

 goed zoeken in het middenpad van de abdij?
  • ...Er al 2 mensen hun naamkaartje kwijt zijn geraakt?
 • ...Jesse de commissie voorzitter kleiner is dan zijn gehele commissie?

Wist je dat...

CV: Charlotte

Ken je
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Wat is je volledige naam?
 ‘Charlotte Josephine Francisca 

Renée Smeets’

Van welke commissie ben je 
voorzitter?

 ‘Buitenlandse Zaken’

Wat is je gouden tip voor de 
nieuwe Meppers? 

 ‘Wees niet bang om jezelf te laten 
horen en geniet er vooral van’

Wat is je geheime talent?
 ‘Ik ben een hele goede Donald 

Duck impersonator’

Liever in een spijkerbroek of 
galajurk naar MEP?

 ‘Galajurk natuurlijk!’

Liever veel geld of ware liefde?
 ‘Ware liefde’
 



           

   Het is alweer een jaar geleden, dat ik mijn 
koffer had gepakt. 

 Het is alweer een jaar geleden, dat ik er  
klaar voor was. 

 Het is alweer een jaar geleden, dat ik mijn 
eerste dag had.

 Mijn eerste dag mep.

 In de vroege ochtend op station 
Maastricht aankomen en van nog 
niemand kennen naar binnen een paar 
uur met iedereen praten en al nieuwe 
beste vrienden gemaakt te hebben. 
De eerste busreis was nog een beetje 
ongemakkelijk maar 2 busreizen later hing 
iedereen over de stoelen te praten met 
iedereen voor, achter, links en rechts van zich.

 De dag vordert en de eerste 
commissievergadering begint al. Een 
rustige en jonge MEP’ers, ik was ook nog 
niet zo goed voorbereid. Ik had geen 
klapper vol informatie en ik wist ook 
niet alle feitjes van mijn land, maar het 
komt goed, een beetje zelfverzekerd 
praten en iedereen gelooft wat jij zegt.

 Je voorzitter wordt je mep papa of mama, 
met elke vraag kan je bij hen terecht. Ook 
al zijn ze soms een beetje streng, geloof 
me, het zijn ook gewoon maar mensen.

 Straks begint de spannende officiële 
opening van de Limburgse MEP 
Conferentie 2019, ik weet nog goed dat 
ik aan het trilde op mijn benen tijdens 
mijn landenspeech terwijl iedereen 
heel erg cool leek daar. Maar iedereen is 
nerveus en iedereen maakt een foutje, 
dus don’t worry and relax. Gewoon rustig 
en duidelijk praten. En probeer je hoofd 
erbij te houden tijdens de speeches van 
de andere, want er komen er heeeel wat.

Ready, MEP, Go!

CV: Jesse
Wat is je volledige naam?
 ‘Jesse Johannnes Mathias Claessen’

Van welke commissie ben je voorzitter?
 ‘Industrie Onderzoek en Energie’

Wat is je gouden tip voor nieuwe 
Meppers?

  ‘Niet spreken om te spreken’

Wat is je beste versiertruc?
 ‘Heb ik niet, ik laat ze op mij afkomen’

Wat wil je later worden?
 ‘Rijk’

Liever veel geld of ware liefde?
 ‘Liever veel geld natuurlijk’

Zou je liever in Rolduc of het 
Gouvernement van Maastricht  
wonen?

 ‘Het Gouvernement van Maastricht, 
dat is volgens mij meer waard.’

 

Ken je

 Het gouvernement van Limburg, 
het droomhuis van Jesse en gelijk 
kreeg hij van Floris want hoe cool 
is het om je eigen eiland te hebben?! 
Maar volgens mij zien ze de ware 
schoonheid van het mooiste gebouw 
van Limburg niet in. Het enige 
officiële gouvernement in Nederland. 
De plek waar alle regeringsleiders van 
de “Europese top” bij elkaar kwamen 
in 1991 en de plek waar het verdrag 
van Maastricht is getekend, een 
verdrag dat de basis heeft gelegd 
voor het invoegen van de Euro. Een 
gebouw met heel veel historische 
waarde dus. 

 Maar ook vandaag is dit gebouw 
nog relevant. Hier komen namelijk 
de Provinciale Staten samen. Dit is 
eigenlijk een soort Tweede Kamer van 
Limburg, ze stellen de hoofdlijnen 
vast van het provinciale beleid en 
mogen ook de eerste Kamerleden 
kiezen.

 Zometeen gaan we hier beginnen 
met de officiële opening van de 
MEP Limburg Conferentie van 2019. 
Jullie zullen tijdens de landenspeech 
in de voetstappen volgen van Ria 
Oomen, oud Tweede Kamerlid, Eerste 
Kamerlid en Europarlementariër, maar 
no pressure…

 De opening van vandaag zal live te 
volgen zijn via Youtube en Facebook 
dus app dit vooral even naar je 
ouders, dan hoef je ze vanavond ook 
niet meer te bellen om uitgebreid te 
vertellen over je eerste MEP dag.

Jesses 
droomhuis


