
BEZOEK EUROPEES PARLEMENT 26 MAART 2019 
 
 

Op 26 maart is door 60 leden van de oude kring West Brabant een 
bezoek gebracht aan het Europees Parlement 
in Brussel. 
Vorig jaar hebben we een bezoek gebracht aan 
Het Parlementarium, 
een tentoonstelling die de hele geschiedenis 
van het ontstaan van de EU weergeeft. Omdat 
er toen geen tijd meer was het parlement te 
bezoeken werd daarom nu weer koers naar Brussel gezet. 
 
Om 08.30 uur vertrokken de eerste leden vanaf het touringcar bedrijf 
in Oosterhout. 
Vervolgens werden leden opgehaald in Tilburg, Breda, Etten-Leur en 
Bergen op Zoom. 
Na Bergen op Zoom is de bus naar Familyland gegaan in Hoogerheide 
waar met de hele groep de lunch werd gebruikt. 
 
Na de lunch vertrokken we richting Brussel, waar we ondanks 
opstoppingen ons tijdig konden melden voor de veiligheidscontrole 
in het Parlement. 
 
Om 14.00 uur werd onze hele groep ontvangen in een aparte zaal, 
waar onze gids (Mw. Petit) met behulp van een 
PowerPointPresentatie uitleg heeft gegeven over hoe het parlement 
werkt. Vooral het thema Brexit werd uitvoerig door haar behandeld . 
Dit onderwerp gaf aanleiding tot veel interactie met onze leden. 
 
Rond 15.15 uur nam zij ons mee naar de grote vergaderzaal en heeft 
ons daar uitleg gegeven waar elke fractie zit. 
De 751 parlement leden komen uit 28 landen en met  bijna net 
zoveel talen als landen. Om voor een ieder het volgen van de 



vergadering mogelijk te maken zijn er een heel regiment tolken 
aanwezig. 
Ook zijn er 2 leden die doof zijn en voor hen is er een doventolk. 
 
Tegen 16.00 uur ging de hele richting bus en werd begonnen aan de 
terugreis. 
 
Om 17.45 uur bereikte de bus Familyland in Hoogerheide waar aan 
ons een 3 gangendiner werd geserveerd. 
 
Om 19.45 uur vertrok de bus weer om alle leden terug te brengen 
naar hun opstapplaats. 

 
We kunnen terug zien op een geslaagd bezoek.  
 
 


