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  Allereerst, welkom bij het Model 
European Parliament Limburg 
2016! De week waarin de meisjes 
veranderen in vrouwen en de 
jongens in mannen. Ook een 
hartelijk welkom in ons allereerste 
en zeker niet ons laatste krantje 
van deze week. Wij zijn namelijk 
het Model European Parliament 
Press team. Beter bekend als 
de journalisten, bestaande uit 
oud-deelnemers. Je kunt ons 
omschrijven als de nieuwsgierige 
aagjes, die sluipen door de gangen 
van Rolduc, en ons herkennen aan 
onze accessoires. Pen, papier en 
camera, de heilige drie-eenheid 
voor ons bestaan. Alles wat wij 
horen, schrijven wij op en alles 
wat wij zien, leggen wij vast. 
Geen één nieuwtje en geen enkele 
gebeurtenis zal aan ons voorbij 
gaan. Onze informatiebronnen? Dat 
zijn jullie! Wees dan ook niet bang 
om ons in te lichten over van alles 
en nog wat. Die o zo ontzettend 
leuke commissievoorzitter, een 

ongelofelijk slimme uitspraak 
van een mede-commissielid of 
diegene die iedere keer veel te 
laat binnenkomt? Het maakt 
ons allemaal niet uit, wij horen 
het graag! Maak kennis met 
het journalistenteam van 2016!

  Tegen alle principes in beginnen we 
met de enige man in ons midden. 
De bijna 17-jarige Elyas Ghafour. 
Overdag werkt hij in de Jamin, 
hét snoepparadijs van Nederland. 
Ondertussen studeert hij op 5 
atheneum en is hij hoofdredacteur 
van zijn schoolkrant. ’s Avonds 
organiseert hij feesten, produceert 
hij muziek, speelt hij gitaar en is 
hij DJ onder de naam Wolvram. 
Zijn motto ‘do more’ kun je dan 
ook helemaal plaatsen in het 
leven van deze vrolijke, actieve 
creabea. Jammer genoeg, voor de 
dames onder ons, is Elyas al bezet.

    Over naar onze Romy Kuckelkorn, 
de dierenvriend die geen vlieg 
kwaad doet. Met het ontplooien 
van haar schrijftalenten is ze al een 
lange tijd bezig. Ze is zeer actief 
op schrijfsites, schrijft al boeken 
en zet zich in voor verschillende 
schrijfdoelen. Verder kan ze intens 
genieten van mooie schilderijen, 
haar twee honden, haar pony en 
paardrijden. Deze verstandige, 
geduldige, analytische meid laat 
wel zien dat het journalist-zijn in 
haar bloed zit. Wel wilde ze jullie 
alvast even waarschuwen voor haar 
extreem droge en levenloze humor.

               Meet the press.
  Op naar de benjamin van het stel, Lotte 

van ’t Ooster. Deze zeer fanatieke 
volleybalspeelster, doorzetter en 
harde werkster heeft met iedereen het 
beste voor. Zie je het even niet meer 
zitten of wil je gewoon even je hart 
luchten, zij biedt je een luisterend 
oor. ‘Een lieve, gekke, positieve meid 
met wat hipsterachtige kenmerken’, 
vertellen haar vriendinnen. Ze heeft 
een lichtelijke obsessie voor het 
menselijk lichaam, later zul je haar 
dan ook waarschijnlijk terugvinden 
in de medische wereld. Maar haar 
grote droom blijft toch wel om 
ooit de 1 meter 70 nog te halen.

  Het team is bijna compleet, maar wat 
zouden de journalisten moeten zonder 
hoofdredactrice? Juist, helemaal 
niets. Dat is dit jaar namelijk Renée 
Douven, onze ‘mama’ van de week. 
Zij houdt ons in de gaten en zorgt 
ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. 
Maar niet alleen hier laat ze haar 
bestuurstalenten zien. Naast haar 
studie, geneeskunde in Maastricht, 
is ze ook zeer actief bij haar 
studievereniging. Een druk bestaan, 
maar juist daar geniet ze zo van. 
‘Niets doen’ komt dan ook niet voor 
in haar woordenboek. Het enige 
‘niets doen’ wat ze zichzelf toelaat, 
is Netflix kijken. ‘Op dit moment 
kijk ik misschien wel iets teveel 
series’, zegt ze met een glimlach.Model European Parliament
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Maastricht, de meest gezellige stad van 
Nederland als je het mij vraagt! Een stad 
die jullie vandaag zullen ontdekken, al zal 
Maastricht niet het enige zijn waarmee 
jullie vandaag kennis maken. Aangezien 
Maastricht een wereldstad is waar je zomaar 
verdwaald kan raken, is het de bedoeling 
dat jullie bij elkaar blijven als commissie. 
Door middel van een fotospeurtocht zullen 
jullie Maastricht leren kennen alsof je er al 
heel je leven woont, de foto’s zijn hierbij 
heilig. Deze zullen jullie namelijk hard 
nodig hebben om door de mysterieuze 
straatjes te lopen, de gezellige pleinen 
te verkennen en de politieke instanties 
tegen te komen die Maastricht te bieden 
heeft. Maar vergeet ook zeker niet; een 
fotospeurtocht zonder speurtocht bestaat 
niet, onderweg zullen jullie vragen krijgen 
die jullie moeten beantwoorden om verder 

te mogen gaan. Werk samen als team, leer 
elkaar goed kennen en bouw een band op. 
Jullie zullen de rest van de week immers veel 
tijd met elkaar doorbrengen en goed moeten 
kunnen samenwerken. En om het allemaal 
nog spannender te maken, de bus heeft niet 
eeuwig de tijd. Zorg er dus voor dat jullie 
goed doorwerken, anders wordt het nog een 
lange wandeling van Maastricht naar Rolduc.

 -  Je MEP Limburg op Twitter, 
Instagram en Facebook kan vinden? 
Doe mee via #LMBC16.

-   Het eten op Rolduc voortreffelijk 
is?

-   Commissievoorzitter Bas het 
journalistenteam mishandelt met 
linialen?

-   Journalist Elyas heel erg veel 
moeite heeft met namen, onder 
andere met die van medejournalisten 
Romy en Lotte? 

De mysterieuze straatjes van Maastricht

afspreken, zodat ieder land relatief 
evenveel vluchtelingen opneemt, 
mag ieder land zelf beslissen 
welk beleid het voert of moet 
Europa alle vluchtelingen weren?’

        Na afloop van de debatten had de jury 
de moeilijke taak te beslissen welke 
zes leerlingen mogen deelnemen 
aan het MEP 2016. Uiteindelijk 
heeft de jury besloten dat het Porta 
Mosana College van 12 t/m 15 april 
2016 zal worden vertegenwoordigd 
door de volgende leerlingen: 
Sander Herbergs (delegatieleider), 
Nikita Wolfs, Vere de Jong, 
Anouk de Bruin, Jussi Langeveld 
en Jan-Willem van Damme.

De weg naar MEP op het Porta Mosana College 

  Nadat alle VWO 4-leerlingen zich 
tijdens verschillende debatten van 
hun beste kant hebben laten zien, 
zijn er 25 leerlingen uitgenodigd 
voor de MEP-selectie. Hieraan 
hebben 16 leerlingen deelgenomen. 
Onder het oog van de jury, bestaande 
uit de begeleidende docent en 
vijf oud-deelnemers, voerden de 
leerlingen ieder twee keer een debat. 

    De leerlingen startten met een 
één-op-één debat over een actueel 
onderwerp. Zo debatteerden de 
leerlingen onder andere over de 
vraag of er overal in Nederland gratis 
Wi-Fi beschikbaar zou moeten zijn. 
Na deze individuele uitdaging werd 
overgegaan tot het groepsdebat. In 
drie groepen werd gedebatteerd over 
het Europese vluchtelingenbeleid. 
‘Moeten we een verdeelsleutel 
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  Wist je dat? 

    Programma dinsdag 12 april  

    08.30 - 11.00 
       Teambuilding in Maastricht

      12.15 - 12.45 
             Lunch

                                  12.45 - 16.00 
        Commissievergaderingen

      17.30 - 19.00 
                Officiële opening 

      19.30 - 21.30 
             Diner

      22.30 - 00.00
   Informele avond 

  


