Studietrip JONGCD&V Den Haag
Op 15 en 16 april zijn we met een delegatie van JONGCD&V naar Den Haag op studiereis
geweest. Daar stonden ons tal van boeiende activiteiten te wachten, die onze
Internationale Secretaris Kim Van Aken voor ons had georganiseerd.
Vanuit Brussel en Antwerpen begon onze trip naar Den Haag met de trein. De trein is altijd
een beetje reizen en dat was in dit geval ook niet gelogen. Drie treinen en al een fijne
kennismaking later kwamen we aan in Den Haag.
Als eerste activiteit werden we op de Belgische Ambassade
tijdens een werklunch verwelkomd door de Ambassadeur
Hoornaert, voormalig Nederlands Minister van Defensie
Hans Hillen, Eerste Secretaris en oud JONGCD&V-lid Arnt
Kennis en de Bronne Pot (Internationaal Secretaris CDA).
Zij beantwoordden met veel plezier al onze vragen over
oa de samenwerking tussen Nederland en België, de
samenwerking tussen de havens, hoe we defensie moeten
zien, maar evenzeer over hoe we als middenpartij meer
vertrouwen en stabiliteit konden geven aan de kiezers…
Om 15u00 was er een bezoek gepland aan het
Vredespaleis/Internationaal Gerechtshof. Daar leerden we
via een rondleiding in het museum meer over de geschiedenis van de vredesstad die Den
haag is. Om 17u30 was het weer tijd om te eten. Dit deden we samen met CDJA werkgroep
internationaal in een Italiaans Restaurant”, dat door iedereen werd gesmaakt.
Na het eten was er een rondleiding in de Nederlandse Tweede Kamer. We dwaalden in het
donker door alle gangen en prachtige plaatsen, die dit
imposant gebouw te bieden heeft. Onze gids wist ook
iedereen te boeien met verhalen en roddels die binnen de
muren van de verschillende vergaderzalen door de jaren
heen hebben plaatsgevonden. Daarna waagden we ons aan
het Haagse nachtleven samen met enkele CDJA-ers.
De volgende ochtend werd ons na een goed ontbijt in de
KINGCOOL jeugdherberg een interessante
presentatie
gegeven over “The International Commission on Missing
Persons (ICMP)” door JONGCD&V-lid en Hagenees Bert
Segier.
Als laatste activiteit was er een werklunch bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse
Regering in Nederland en Flanders Investment and Trade. Dit in aanwezigheid van de Heer
Axel Buyse (Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering), Mevrouw Katharina
Desmet (FIT) en Mevrouw Natasja Duhem (Adjunct-Algemeen Afgevaardigde van de
Vlaamse Regering). Zij schetsten ons hoe Vlaanderen en Nederland nauw samenwerken
over de grenzen heen.
Tenslotte kreeg iedereen de vrijheid om de bruisende stad die Den Haag is te ontdekken,
sommige trokken nog naar het Mauritshuis, anderen gingen nog tot aan het strand in
Scheveningen alvorens weer naar huis te vertrekken.
Het was een verrijkende ervaring die ons allen zal bij blijven.
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