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P R O G R A M M A :  

 Teambuilding 

Gaiapark van 9.15 

tot 11.15 

 Lunch van 12.15 tot 

13.00 (Tafelindeling 

per commissie) 

 Commissiever-

gaderingen van 

13.00 tot 16.20 

 Vertrek per touring-

car naar Maastricht 

om 16.30 

 Officiële opening 

Limburgse MEP 

Conferentie 2010 

van 17.30 tot 19.00 

 Dineren in Maas-

tricht van 19.30 tot 

21.30 (Tafelindeling 

per commissie) 

 Vertrek per touring-

car naar Kerkrade 

om 21.40 

 Informele avond 

22.30 

Stichting MEP Limburg 
6202WG MAASTRICHT 

Postbus 5140 
 

info@meplimburg.nl 
www.meplimburg.nl  

 

Teambuilding geslaagd 

Voorbereidingstraject commissievoorzitters 

De commissievoorzitters 
van de Limburgse MEP 
conferentie 2010 kwamen 
vorige week zaterdag voor 
het eerst bij elkaar in Maas-
tricht.  
 
De bijeenkomst begon met 
een begroeting tussen oud-
deelnemers die elkaar al 
lange tijd niet meer hadden 
gezien. Na de begroeting 
was het tijd voor het echte 
werk. Van (secretaris van de 
Ondersteunende Werkgroep) 
S i d  P e p e l s , 
(Bestuurssecretaris) Mark 
Buck en (Bestuursvoorzitter) 
Jasper Piepers kregen de 
voorzitters informatie te horen 

over de komende week en ook het programma 
werd alvast een keer doorgelopen.  
Gistermiddag, Zondag 30 mei, kwamen de 
voorzitters aan op Rolduc om daar de eerste 
voorbereidingen te treffen. De tasjes werden 
klaargemaakt en de voorzitters kregen een 
PowerPoint te zien met daarop enkele belan-

grijke punten die de voorzitters 
voor ogen moeten houden. 
Deze belangrijke punten zijn 
onder andere dat de voorzitters 
verantwoordelijk zijn voor een 
goede sfeer binnen de commis-
sie. Het is hun taak de deelne-
mers zich op hun gemak te laten 
voelen en de week tot een goed 
einde te brengen. 
 
 Uiteindelijk is het belanrgijkste 
dat de voorzitters er zijn om de 
deelnemers te begeleiden en 
hen te helpen tot een goede 
resolutie te komen. 

Als teambuilding zijn we 
vanmorgen vanuit station 
Heerlen vertrokken naar 
het GaiaPark te Ker-
krade.  
Een unieke dierentuin in 
het zuiden van het land, 
waar een speurtocht zal 
zorgen voor goede 
samenwerking.  
 
Al snel werden de platte-
gronden en de schatten 
verdeeld, om vervolgens 
een sprint te trekken naar 
de eindlocatie.  De sleu-
tel die toegang verschaft 
tot de stopwatch die een 
einde bracht aan de 
speurtocht. 

Zoals elk voorgaand jaar waren 
de tijdklokken met de - o zo - 
veilige sluitingen snel gekraakt.  
Maar natuurlijk wist geen enkele 
commissie iets af van vals spelen, 
zelfs niet de mensen die tijd had-
den om een half uur op een bank 
door te brengen en te genieten 
van de vrije natuur.  
 
De eersten arriveerden na een 
klein half uur, maar vergaten de 
essentiele sleutel. Het is knap om 
tot twee keer toe foutief te fin-
ishen; respect hiervoor.  
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“Rolduc is een 

prachtig abdijcomplex 

dat in een bosrijke 

omgeving ligt, 

grenzend aan het 

Duitse Herzogenrath. ” 

Welkom op Rolduc 
Ook dit jaar verblijven alle deelnemers van de 
Limburgse MEP Conferentie op Rolduc. De 
meeste mensen uit Zuid-Limburg en omstreken 
hebben vast wel eens gehoord van dit conferen-
tieoord. Voor mensen die nog nooit hebben ge-
hoord van Rolduc zullen wij nu een korte kijk 
geven op wat dit oord te bieden heeft.  
 

Rolduc is een prachtig abdijcomplex dat in een 

bosrijke omgeving ligt, grenzend aan het Duitse 

Herzogenrath. We nemen jullie mee terug naar 

de 12e eeuw toen Rolduc al de functie van 

school bekleedde. Rolduc is één van de oudste 

onderwijsinstellingen van het land. Rolduc is dus 

niet alleen een hotel en een conferentieoord, 

maar het is ook een school.  

Op dit college is momenteel alleen het VWO 

gevestigd. Tegenwoordig is Rolduc ook een 

prachtige trouwlocatie en een toeristische trek-

pleister vanwege haar grote rococobibliotheek 

en abdijkerk.  

Schrik niet als je een priester ziet want die kans 

is erg groot. Op Rolduc is namelijk ook het semi-

narie van het bisdom Roermond te vinden. Hier 

worden mannen opgeleid tot priester. Zoals je 

kunt lezen heeft Rolduc heel wat te bieden maar 

dat is je zeker al opgevallen! Kijk goed om je 

heen en geniet van deze prachtige en authen-

tieke omgeving.   
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Ken je CV 

Sven van Mourik 
16 jaar 
Stella Maris 
 
Commissie Buitenland-
se Zaken 
 

 

Favoriete politieke uitspraak: 
“U moet het de heer Wilders nageven dat hij toch zo 
creatief is dat hij bij elk debat de immigratie erbij weet 
te halen” (Femke Halsema) 
 
Leukste MEP herinnering: 
Het afscheidsfeest van de internationale MEPconfe-
rentie. 
 
Is bang voor? 
Te veel keuze 
 
Toekomstige opleiding: 
Nog geen idee 
 
Kan geen dag zonder: 
Facebook 

 
Wist je dat? 

 
 … stropdassen voor mannelijke deel-

nemers verplicht zijn? 
 … het antwoord van de speurtocht al 

van tevoren bekend was? 
 … het antwoord van de speurtocht al 

vijf jaar hetzelfde is? 
 … je MEP-tas de komende paar da-

gen je meest waardevolle bezit is? 
 …  het traditie is om vals te spelen bij 

de speurtocht? 
 …  commissievoorzitters die vals 

spelen het eigenlijk niet verdienen? 
 …  de commissie Burgerlijke Vrijhe-

den veruit de meeste vegetariërs 
heeft? 

 … jullie nog drie lange dagen voor 
jullie hebben? 


