Meppeler Courant, 22 juni 2005

Scholieren op bezoek in Brussel

Europa een stuk dichterbij
BRUSSEL Leerlingen van Stad en Esch, AOC Terra, Dingstede en het Greijdanus
College brachten vorige week een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Daar
hadden ze vrijdag onder meer een ontmoeting met de Meppeler Europarlementariër Jan
Mulder. Het bezoek aan Brussel was de afsluiting van het jongerenproject ‘Samen
verder in Europa’ dat met de Tsjechische partnerstad Most werd opgezet. Daarbij
waren in totaal 1250 leerlingen uit Meppel en 2000 scholieren uit Most betrokken. De
delegaties van scholen in Meppel en Most ontmoetten elkaar in Brussel. De ervaringen
van een aantal leerlingen: ‘Europa is nu een stuk dichterbij’.
Van onze school mochten 6 leerlingen mee naar Brussel. Ik was daar ook bij, want we hadden
de quiz heel goed gemaakt. Mee mochten Marloes, Björn, Beriwan, Ginaro, Guus en ik.
We moesten wel wat over de EU weten. Samen met meneer Palthe hebben we hierover
gepraat. Het was heeeeel gezellig en we hebben leuke dingen gedaan.
Dimitri Tsolingka, Stad en Esch Zuiderlaan

De voorbereiding
We hebben veel gepraat over de EU en veel vragen opgeschreven. Over het hotel wisten we
niet zoveel. Ook hebben we gepraat over landen die net bij de EU zijn en de landen die nog
lid willen worden. Ook hebben we gepraat over de voorwaarden voor deze landen. Verder
ging het over de Grondwet en wat er daardoor allemaal zou veranderen.
Björn Elken, Stad en Esch Zuiderlaan

Rondrit
Op deze dag maakten we een rondrit door Brussel. De gids vertelde over vele mooie
gebouwen. We gingen ook langs het paleis van koning Albert II en koningin Paola. Verder
gingen we langs monumenten, Manneke Pis, Paleis Royal en het grote paleis van Justitie. En
nog vele monumenten en gebouwen. Voor ons vertrek gingen we picknicken bij het Atonium.
Het was allemaal heel leuk. En toen gingen we met de bus op weg naar Meppel.
Iris Luik en Laura Kleen, AOC Terra

Aankomst
Na een lange busreis kwamen we in Brussel aan. We spraken met de Tsjechen en moesten
soms handen en voeten gebruiken. Maar met Nedved en Engelse woorden ging het aardig. De
stadswandeling was leuk, want nu konden we wat souvenirs kopen. Op donderdag gingen we
naar het Europees parlement en daar hebben we de Tsjechen ook weer ontmoet.
Jeroen Visscher, Jasper van Benthem, Maarten Petter, Greydanus College

De reis naar Brussel
We vertrokken om 12.30 uur vanaf Stad en Esch, Zuiderlaan. Onderweg hebben we 2x een
pauze gehad. Onderweg hebben we naar de film Costa gekeken. Om 16.30 uur kwamen we in
Brussel aan. De kamers vielen wat tegen bij wat we verwacht hadden. Maar dat was niet zo’n
ramp. Om 18.30 uur gingen we eten. Het menu was: maïssoep, kip, patat en een ijsje na.
Daarna volgde de kennismaking met de groep uit Most.

We moesten van elkaar opschrijven waar we woonden, onze hobby’s enz. Daarna gingen we
Brussel in, naar de Grote Markt. Daar ontdekten we Manneke Pis. Iedereen maakte daar
natuurlijk een foto van. Daarna liepen we terug naar ons hotel.
Na het ontbijt op donderdag gingen we naar een chocoladefabriek. Daar hebben we gezien
hoe chocolade gemaakt wordt en daarna mochten we chocolade proeven. We hebben ons
helemaal volgesnoept. Een tip: leg chocolade nooit in de koelkast. Omdat je wel 20x per dag
de koelkast opendoet, komt er vocht op de chocolade en die blijft dan niet goed meer.
Na onze lunch in een groot park gingen we naar het doel van onze reis, het Europees
Parlement.
Hier hebben we Thijs Bergman, Jeanine Hennis en Jan Mulder ontmoet, die ons van alles over
het Parlement hebben verteld.

Verhuizen
Een vraag was: Waarom verhuizen alle papieren 1x in de maand van Brussel naar
Straatsburg? Antwoord: de Fransen willen dat er in hun land vergaderd wordt en tegen de
Fransen is niet veel in te brengen, omdat er zoveel mensen in Frankrijk wonen. Verder waren
er nog veel interessante vragen. Hierna kregen we een rondleiding door het parlementsgebouw. In de grote zaal was een vergadering over mijnen.
We mochten meeluisteren. In het parlement zitten in totaal 25 landen en er worden 20 talen
gesproken.
We gingen eten in een restaurant, dat we moeilijk konden vinden. We konden kiezen uit
aardappels en spaghetti bolognese. Het was heel lekker. Om ongeveer half elf waren we weer
in het hotel.
Op vrijdag 17 juni moesten we vroeg opstaan. Kamers opruimen, ontbijten, pasjes inleveren
en de tassen in de bus proppen. Om negen uur kwam de gids die ons wat over Brussel ging
vertellen. We hebben veel gebouwen gezien die bij de Koninklijke familie behoren. Ook
waren we op een groot dakterras met een prachtig uitzicht. Ook hebben we de haven van
Brussel bezocht. Veel mensen weten niet dat Brussel en haven heeft.
Aan het eind van de sightseeing kwamen we bij het Atomium. Daar kregen we een
lunchpakket. Toen namen we afscheid van Brussel en vertrokken om 11.45 naar huis. Tijdens
deze reis naar Brussel hebben we veel geleerd over de EU en het parlement. Ook hebben we
veel geleerd over Brussel en zijn historie. En we hebben ons Engels bijgespijkerd door te
praten met de leerlingen uit Most.
Rianne Kooiker, CSG Dingstede

Chocolade
België en chocolade, België en bonbons horen bij elkaar. Dat hebben we in Brussel gemerkt.
We hebben iets geleerd over de geschiedenis van de bonbons. Ze vertelden ons dat de
bonbons zonder chemische stoffen worden gemaakt. Chocolade moet je bewaren bij een
temperatuur van 17 graden. Chocolade proeven was gaaf. En daarna konden we bonbons
kopen.
Marloes van den Dolder, Stad en Esch Zuiderlaan

