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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 tot 00.30 

Stichting MEP Limburg 
6202WG MAASTRICHT 

Postbus 5140 
 

info@meplimburg.nl 
www.meplimburg.nl  

Speciale editie schoolvoorrondes 

Wie en wat is de Model European Press? 

Journaliste numero uno is Joyce 

Nafzger (16 jaar, deelnemer Lim-

burgse MEP Conferentie 2009). Joyce 

schrijft het liefst de hele dag en hoopt 

ook jullie te kunnen verblijden met 

haar verhalen. Ze wil graag cultuur-

wetenschappen gaan studeren en 

hoopt uiteindelijk verder te kunnen 

gaan met schrijven in de vorm van 

journalistiek. 

 

Journaliste nummer twee is Maxime 

Bonnie (16 jaar, deelnemer Limburgse 

MEP Conferentie 2009). Maxime is 

wel iemand die van een uitdaging 

houdt. Toen ze hoorde over deze uit-

gelezen kans om ervaring op te doen 

als journalist, greep ze deze ook graag 

met beide handen aan. Maxime gaat 

European Law School of bestuurs-

kunde studeren. 

 

Onze fotografe en tevens ook journali-

ste nummer drie is Yael de Vries (17 

jaar, deelnemer Limburgse MEP Con-

ferentie 2009). Yael houdt vooral van 

schrijven omdat ze er goed haar me-

ning in kan verwoorden. Yael is van 

alle markten thuis en jullie zullen haar 

dan ook vaak aantreffen als fotografe 

op de belangrijke momenten. Ze heeft 

een carrière voor ogen in de politiek of 

als advocaat. 

 

Wij wensen jullie veel succes deze 

conferentie en vertrouwen erop dat 

jullie ons op de hoogte zullen houden 

van de interne verhalen zodat wij deze 

met het hele parlement kunnen delen! 

De redactie van de Model European 

Press kijkt er naar uit en gaat er samen 

met jullie een topweek van maken! 

 Welkom bij de Limburgse MEP 

Conferentie! Wij hopen er ook dit 

jaar weer een leuke week van te 

maken en dan kan natuurlijk ook 

de Model European Press niet 

ontbreken. Wij, journalisten van 

de Model European Press, 

houden jullie de komende dagen 

op de hoogte van de laatste ge-

beurtenissen. 

Aangezien jullie de komende 

dagen een beetje worden af-

gesloten van de buitenwereld is 

het krantje er om jullie toch een 

beetje up-to-date te houden. De 

Model European Press is van alle 

markten thuis. Er komen infor-

matieve teksten in te staan, maar 

ook zal er een actualiteitenblokje 

verschijnen met daarin de laatste 

nieuwtjes over de buitenwereld. 

Dit krantje zal ongeveer drie keer 

per dag worden uitgegeven en 

omdat jullie ons nog veel tegen 

zullen komen stellen wij ons even 

voor: 

 

De hoofdredacteur is Ruben 

Schreibers (19 jaar). Hij nam in 

2009 deel aan de Limburgse 

MEP Conferentie en hij heeft 

zelfs meegedaan aan de Nation-

ale MEP Conferentie. Ruben is 

een jongeman met een goed 

gevoel voor humor en een totaal 

eigen stijl. Hij wil graag me-

diawetenschappen of communi-

catiewetenschappen gaan stud-

eren. 

 

Ruben Schreibers 

Joyce Nafzger 

Maxime  Bonnie 

Yael de Vries 
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“En hier 

staan jullie 

dan, klaar 

voor een 

week vol 

met nieuwe 

ervaringen.”  

Heftig debatteren in de klas 

De schoolronde van Philips van Horne SG 

Op de Philips van 

Horne SG werd 

ook dit jaar een 

voorronde georgan-

iseerd. Het school-

traject begon met 

90 leerlingen van 4 

VWO die klassi-

kaal werden voor-

gelicht door hun 

schoolcoördinator 

en de oud-

deelnemers. Om het principe van het 

Model European Parliament verder uit te 

lichten werd de voorlichtings-DVD 

gedraaid. Er werd per klas een debat ge-

houden waaruit bleek dat twintig leer-

lingen het meest 

geschikt waren voor 

de functie als deelne-

mer. Deze deden mee 

aan de schoolrondes, 

die plaatsvonden in de 

Raadzaal van het 

Stadhuis van de ge-

meente Weert. 

 

Het debat bestond uit 

drie rondes, waarin de 

leerlingen een keer voor en een keer 

tegen een bepaalde stellingen moesten 

pleiten. In de algemene slotronde van de 

scholieren was er een vrij debat, dat ge-

leid werden door twee oud-deelnemers. 

Een aantal maanden geleden is het 

begonnen. De oud-deelnemers van 

het MEP gaven voorlichtingen in de 

klassen om zo leerlingen te 

stimuleren mee te doen met de 

Limburgse MEP Conferentie 2010. 

Voorlichtingsfilmpjes werden 

bekeken en verschillende vragen 

beantwoord om de eventuele nieuwe 

deelnemers zoveel mogelijk 

informatie te verschaffen over wat 

MEP precies inhoudt. Een flink 

aantal enthousiaste deelnemers 

besloten zich aan te melden voor de 

voorrondes. 

 

Debatvoorrondes werden gehouden 

en op basis van verschillende 

vaardigheden werden er leerlingen 

uitgekozen die hun school zouden 

gaan vertegenwoordigen op de 

Limburgse MEP Conferentie. Na 

deze voorrondes begon het echte 

w e r k .  D e  o u d - d ee l n e m e r s 

informeerden de nieuwe deelnemers 

over vergaderingen, debatteren, 

amendementen en de algemene 

gang van zaken tijdens de 

conferentie. De commissies werden 

verdeeld en de leerlingen begonnen 

informatie te verzamelen die ze 

eventueel zouden kunnen gebruiken 

in hun commissievergaderingen. 

 

En hier staan jullie dan, klaar voor 

een week vol met nieuwe ervaringen 

en interessante discussies. Wij, als 

journalistenteam, kunnen jullie niets 

anders dan ontzettend veel plezier 

en succes te wensen de komende 

dagen! 
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De strijd voor een plek in de delegatie 


