
DAGTOCHT EUROPEES PARLEMENT IN BRUSSEL MET BUSTOUR  
Nadat op vrijdag 21 oktober, vroeg in de ochtend, alle 
53 deelnemers bij de opstapplaatsen was opgehaald, 
reden we met de bus van Oskam richting Brussel. In 
het begin was een enkeling misschien nog ietwat 
slaperig, maar al snel werd er onderweg  gezellig met 
elkaar gekletst. Hoewel de busreis voorspoedig verliep 
bereikten we een uur later dan gepland restaurant 
Quartier Leopold in Brussel omstreeks 11.00 uur voor 
de koffie.  
Hierna gingen we naar – ons uiteindelijke doel - het Europees Parlement waar een eerste 
gesprek plaatsvond met Jeroen Lenaers die de nodige uitleg gaf over het belang van het 
Europees Parlement. Zijn portefeuille is Werkgelegenheid en sociale zorg. Het Europees 
Parlement telt 705 leden die in de 27 lidstaten van de uitgebreide Unie werden gekozen. Sinds 
1979 worden de leden via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar 
gekozen.  Een keer per maand verhuizen de parlementsleden, net als een groot deel van de 
ambtenaren van het Parlement, naar Straatsburg voor de plenaire zitting.  
Vervolgens kwam Esther de Lange aan het woord. Zij is vice-voorzitter van de Europese 
christendemocraten (EVP) en de delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Haar 
prioriteiten zijn veiligheid, migratie, eigen energie, een eerlijke arbeidsmarkt, een digitale 
interne markt en landbouw. Wat opviel is dat Esther passie heeft voor haar vak en hier ook 
vol enthousiasme over vertelt. Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd door onze leden 
dankbaar en driftig gebruik gemaakt  en kwamen diverse onderwerpen aan de orde. 

Daarna kregen we door Max Otto Runge, medewerker 
van Esther de Lange, een rondleiding met bezichtiging 
van de plenaire vergaderzaal van het Europees Parle-
ment, waar alle Europarlementariërs  uit de verschil-
lende Europese landen  4 x per jaar voltallig vergaderen. 
Het is een kolossaal en zeer imposante zaal. Tijdens de 
vergaderingen zijn er tolken voor elke taal aanwezig om 
de 24 verschillende talen, die er gesproken worden, 
binnen 3 seconden te vertalen. De tolken zitten in 
zogenaamde cabines. Ze zijn zichtbaar voor het publiek maar zijn niet het aandachtspunt. 
Niemand weet precies wie ze zijn. 

Rond 15.00 uur zat het bezoek aan het Europarlement erop en werden we per bus nabij het 
centrum van Brussel afgezet bij  café “Chez Léon” , alwaar de lunch op het programma stond. 
Wie van onze leden gedacht had dat de lunch een broodmaaltijd zou zijn, kwam bedrogen uit. 
Wij werden getrakteerd op een traditionele Belgische lunch met vooraf een soepje en als 
hoofdgerecht parmentier, wat een kalfsgehakt met knolselderie-achtige stamp-pot met 
spinazie en ricotta bleek te zijn.  Toetje na, natuurlijk. 
Inmiddels was ook onze stadsgids gearriveerd.  Een rasechte goedgebekte Vlaming die met 
een  mooi Belgisch accent, ons op een humoristische wijze en met veel wetenswaardigheden 
over Brussel wist te boeien. De korte rondleiding door een overdekte winkelstraat was 
amusant en gezellig.  Er werd veel gelachen. Hierna werd, onder leiding van de gids, per bus 
nog een rondrit door groot Brussel gemaakt.  De tocht voerde door interessante wijken van 
Brussel met markante en indrukwekkende gebouwen. De rit  eindigde bij het Atomium waar 
afscheid genomen werd van de gids. 



Omstreeks 19.00 uur vertrokken we weer richting Teylingen, waar we rond 22.00 uur 
aankwamen bij de verschillende opstapplaatsen.  
Na een drukke maar boeiende dag, zat ons bezoek in Brussel er op. Al met al een  geslaagde 
dagtocht waarvan elke deelnemer zichtbaar genoten heeft. 
 
Naast de bijdrage van de deelnemers heeft het Europese parlement het busvervoer betaald 
en hebben we een bijdrage uit de projectenpot gemeentelijke afdelingen van het CDA 
ontvangen. De busreis was comfortabel met koffie en een lunchpakketje op de terugweg. 
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