Editie 2

Teambuilding!

Na regen komt zonneschijn. Toen de
commissievoorzitters
vanmorgen
vroeg uit hun bed moesten kruipen om
op tijd in Maastricht te zijn, zagen vele
gezichten er nog somber uit. Tegen
de tijd dat ze hun lang verwachte
deelnemers konden verwelkomen,
wisten ze weer waar ze het voor doen.
Nu is het dan eindelijk zo ver, de MEP
week is begonnen! Hoe kun je zo’n
week nou beter beginnen dan met
een teambuilding? Nadat iedereen
was aangekomen op het station en de
tasjes in ontvangst had genomen, kon
de speurtocht beginnen. Gedurende
deze wandeling vond de belangrijke
kennismaking plaats; de basis voor
een goede samenwerking tijdens
aankomende vergaderingen is gelegd.
Iedereen heeft volop gezocht naar
de antwoorden om de speurtocht zo
goed als mogelijk te kunnen maken.

Wist je dat
•
•
•
•
•
•
•
•

Tussen de vermakelijke drukte van
de Amstel Gold Race door, is het doel
dan uiteindelijk toch bereikt: het
Gouvernement van Maastricht. Nog
even snel de antwoorden checken, en
dan snel door naar Rolduc, waar het
echte werk kan beginnen! Tips voor
vergaderingen worden uitgewisseld
en bij sommige commissies wordt
er zelfs al gebrainstormd over
de resolutie. De teambuilding is
goed van start gegaan, hetgeen
erg belangrijk is voor het verdere
verloop van de Conferentie. Een
sterke samenwerking zorgt voor een
resolutie waarin ieders belangen zo
goed als mogelijk behartigd worden,
met als doel een resolutie die wordt
aangenomen natuurlijk.
Met deze
zonnige dag als start belooft het
een fantastische week te worden!

de Raadszaal...

Ken je

15 april | 2018

CV: David
Wat is je volledige naam?
‘David Albert Evert Hofstede’
Van welke commissie ben je
voorzitter?
‘Milieubeheer, Voedselveiligheid en
Volksgezondheid’
Wat is je beste MEP herinnering?
‘Mensen bang maken met een
amendement, maar vervolgens drinken
halen en er niks mee gaan doen.’
Liever elke dag met een afgezakte sok
aan rondlopen, of elke dag een natte
jeans aan moeten doen?
‘Afgezakte sok, want ik heb altijd twee
verschillende sokken aan; dan zie je dat
tenminste niet.‘
Wat is jouw beste openingszin??
‘Mensen kunnen mijn salsadansjes
niet handelen, ik heb totáál geen
openingszin nodig‘

...in het Maastrichtse Stadhuis op de markt werd gebouwd rond 1660 en
bestaat uit twee gelijke helften, die samen één geheel vormen?
...de belangrijkste ruimte van de galerij op de tweede verdieping de
historische raadzaal is?
...al vanaf de opening van het Stadhuis gebruikt werd als
stadsbibliotheek?
...in de tijd ontstond waarin Maastricht bestuurd werd door de Hertog van
Brabant en de Prins Bisschop van Luik?
...en de galerij portretten hebben hangen van vroegere burgemeesters?
...sinds 2007 in gebruik is als trouw- en vergaderzaal?
..onlangs gerestaureerd is en ruimte biedt aan gezelschappen van
maximaal 150 personen?
... de locatie is waar jullie vandaag de Officiële Opening en donderdag het
Plenaire Debat gaan beleven?
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Spreker Mustafa
Amhaouch

Mustafa Amhaouch functioneert als
Tweede Kamerlid namens het CDA,
waar hij de portefeuille “Economische
Zaken” en “Handel, Spoor- en
Luchtvaart” onder zijn hoede heeft.
Hij heeft meet- en regeltechniek
gestudeerd aan de Fontys Hogeschool
te Venlo en na de afronding van zijn
studie werkte hij korte tijd als systeem
tester bij Philips. Amhaouch heeft
naast zijn managementfunctie bij
ASML ook diverse maatschappelijke
functies bekleed. Zo was hij bestuurslid
en voorzitter van de Marokkaanse
Integratiestichting, bestuurslid van
de stichting Platform Allochtonen in
Helden, lid van de bouwcommissie
voor de nieuwbouw van een moskee in
Helden, en is hij hedendaags voorzitter
van een handbalvereniging. Na het
lidmaatschap van de gemeenteraad in
Helden en later van Peel en Maas, waar
hij de functie van fractievoorzitter
vervulde, is Amhaouch verkozen

tot Tweede Kamerlid van het CDA.
Vroeger hoofdfuncties & beroepen:
• Van 1995 tot 1996: Systeemtester bij
Philips
• Van 1996 tot 2016:
Managementfunctie bij ASML
• Van 1997 tot 2006: lid gemeenteraad
van Helden
• Van 2004 tot 2006: voorzitter CDAfractie in de raad
• Van 2010 tot 2016:
afdelingsvoorzitter CDA-fractie Peel
en Maas
Huidige functie:
• Van 2016 tot heden: lid Tweede
Kamer CDA
• Voorzitter van Eredevisionist
Herpertz Bevo HC
De MEP-Press wenst jullie heel veel
plezier tijdens de Officiële Opening
van de Limburgse MEP Conferentie
2018!

Ken je

CV: Nova
Wat is je volledige naam?
‘Nova Maria Elisabeth Klok’
Van welke commissie ben je
voorzitter?
‘Internationale Handel’
Wat is je grootste MEP-blunder?
‘Toen ik naar de Conferentie toe ging,
zat ik met mijn hak vast in het putje op
het station in Sittard. Heel vervelend!.’
Wat is je beste openingszin?
‘Die heb ik niet nodig! Maar dan toch:
deed het pijn toen je uit de hemel viel?’
Wat is je grootste angtst?
‘Dat ik het einde van m’n serie (Gossip
girl) niet af kan kijken.’
Wat is jouw ‘’guilty pleasure’’?
‘Alle films met Miley Cyrus’

