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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) 

 Informele avond 

22.30 

Stichting MEP Limburg 
6202WG MAASTRICHT 

Postbus 5140 
 

info@meplimburg.nl 
www.meplimburg.nl  

 

Commissie Buitenlandse Zaken 
D e  c o m m i s s i e 
buitenlandse zaken zal 
zich de komende week 
bezighouden met het 
vraagstuk over een 
gezamenlijk defensie- 
en veiligheidsbeleid 
binnen de Europese 
Unie. Een vraagstuk 
waar een behoorlijke 
uidaging aan vastzit. 
Maar dat de commissie 
buitenlandse zaken een 
gedreven commissie is, 
is duidelijk.  
 
De kennismaking verliep 
soepel en nog voor het 
Gaia Park was bereikt, 
werden er al felle 

gesprekken gevoerd over politieke standpunten 
en over inzet tijdens de MEP conferentie.  
 
Voorzitter Sven van Mourik leidde zijn commis-
sie vol goede moed door het Gaia Park om de 
teambuilding zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Als eerste en vol enthousiasme kwam de com-
missie terug van de speurtocht. Maar helaas, 
hun enthousiasme mocht niet baten. Door een 

mankement in hun antwoorden won-
nen zij de speurtocht niet. 
 
Hun vergaderingen begint de com-
missie vol goede moed en al snel 
blijkt dat ze in het vergaderen net zo 
enthousiast zijn als in het spoor-
zoeken. De commissieleden vergad-
eren snel, netjes en duidelijk. De 
argumenten vliegen je om de oren 
en al snel zijn er goede probleem-
stellingen opgesteld. Het moge 
duidelijk zijn: Deze commissie weet 
van aanpakken. 

Weer: 

Het weer vandaag 

was minder dan opti-

maal, des al niet te 

min hebben we van 

een mooie wandeling 

door het dierenpara-

dijs van het Gaiapark 

kunnen maken. 

Morgen wordt er la-

ter in de middag re-

gen verwacht maar 

die zou tegen de 

avond weer weg moe-

ten trekken. 

Actualiteitenblokje 
 

 Politici beantwoorden de tweets van mede-politici niet. 
 
 De eerste tropische storm van het seizoen in Centraal-

Amerika heeft aan zeker 99 mensen het leven gekost. 
 
 Bangladesh de netwerksite Facebook geblokkeerd. 
 
 De Rabobank heeft belastende informatie achterge-

houden over frauduleuze handelingen van oud-
bestuurders en commissarissen van vastgoeddochter 
bouwfonds. 

 
 De Pakistaanse stad Lahore heeft de autoriteiten maan-

dag opdracht gegeven de blokkade van de netwerksite 
Facebook op te heffen. 

 
 Lammers wordt niet de nieuwe bondscoach mannen-

hockey. 
 
 Celine Dion is zwanger van een tweeling. 



3 1 - 0 5 - 2 0 1 0  

“Dit is een groep 

met een duidelijke 

mening, veel 

verschillende 

persoonlijkheden 

en - het meest 

belangrijk - een open 

zicht.”  

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie & Binnenlandse Zaken 

Deze commissie gaat zich deze week buigen 
over het vraagstuk van de internationale mis-
daad en hoe Europa hiermee om moet gaan om 
tot betere samenwerking te komen. Gelukkig zit 
de samenwerking binnen deze commissie wel 
goed, dit bleek wel uit de teambuilding eerder 
vandaag.  
 
Onder leiding van Daphne Dovermann zal dit 
veelzijdige team alles eraan doen om tot een 
veelzijdige, innovatieve resolutie te komen. Bij 
de eerste kennismaking blijkt al snel dat deze 
groep bestaat uit gepassioneerde mensen, die 
op hun plek lijken te zijn. 
 
Tijdens de teambuilding wordt er snel duidelijk 
dat een strakke takenverdeling belangrijk is bin-
nen deze groep. Mannen en vrouwen dragen 
verdeelde taken en voeren deze vervolgens 
duidelijk als groep uit. 
 

Verder voeren ze de nodige discussies en ieder-
een probeert binnen deze commissie duidelijk 
zijn steentje bij te dragen.  
 
Dit is een groep met een duidelijke mening, veel 
verschillende persoonlijkheden en - het meest 
belangrijk - een open zicht. Iedereen binnen 
deze groep staat open voor de ander, waardoor 
ze al gauw een kring vormen waarin alle ideeen 
letterlijk in de groep worden gegooid.  
 
Wij wensen deze commissie een leerzame week 
toe, waarin ze hopelijk dicht naar elkaar toe 
groeien en later met een glimlach op terug ki-
jken. 
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 Ken je CV 
Thomas v. Gemert 
17 jaar 
 
Bouwens van der Boije 
 

 
Favoriete politieke uitspraak: 
       “Het probleem is niet dat mensen te weinig 

belasting betalen maar dat de overheid te 
veel geld uitgeeft.” 

 
Leukste MEP herinnering: 
        De afsluiting van het international 
 
Is bang voor: 
        Vissen 
 
Toekomstige opleiding: 
        Europees Internationaal Recht 
 
Kan geen dag zonder: 

        Internet 

… je heel erg voorzichtig moet zijn met 
scheerschuim van de kruidvat? 
 
… de commissievoorzitters aparte ma-
nieren hebben om namen te onthouden? 
 
… de commissievoorzitters de gekste 
angsten hebben? 
 
… schlagermuziek tegenwoordig erg 
populair is? 
 
… het moeilijk is, en blijft, om de confer-
entieruimtes schoon te houden? 
 
… de pakken van de mannelijke deelne-
mers steeds kleuriger worden? En de 
schoenen steeds extravaganter? 
 
… sommige mensen helemaal gek zijn 
van giraffen? 
 
… het leuk is om de krantjes te bewaren 
als herinnering? 

Wist je dat? 


