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  Hallo meppers! Allereerst willen wij 

jullie van harte welkom heten bij de 
Limburgse MEP Conferentie 2018! 
Wij zijn Yannique, Ayla, Myrthe en 
Ynys, en wij vertegenwoordigen de 
MEP-Press tijdens deze week. Je zou 
ons ook wel de journalisten kunnen 
noemen, te herkennen aan het feit 
dat we altijd met pen, papier en een 
camera rondlopen. Gelukkig zijn wij 
oud-deelneemsters, dus weten we wel 
een beetje hoe het er aan toe gaat bij 
MEP. Door middel van foto’s, filmpjes 
en verslaggeving proberen wij de 
leukste momentjes van deze week zo 
goed als mogelijk vast te leggen. Ook 
interviewen wij commissievoorzitters, 
geven we MEP-survivaltips en 
overladen we jullie met Wist-Je-Datjes. 
Gedurende de conferentie kunnen 
jullie ons altijd aanspreken wanneer 
je iets leuks te melden hebt. Wij staan 
dag en nacht open voor sappige 
roddels en belangstellende weetjes. 
Als je commissievoorzitter weer eens 
ontzettend gek doet, of iemand een 
lachwekkende blunder maakt tijdens 
de commissievergadering: laat het 
ons weten! Wij, het journalistenteam 
wensen jullie een onvergetelijke 
week toe, met veel nieuwe 
vrienden en fijne herinneringen! 

  Van links naar rechts beginnen we 
onze voorstelronde met Yannique 
van Megen. Zij zit op het Bouwens 
van de Boijecollege, maar heeft 
naast haar studie ook nog genoeg 
tijd voor andere dingen. Zo zit ze op 
volleybal en bespeelt ze de sopraan 
saxofoon. Je zult haar het meest 
met de camera in haar handen zien, 
aangezien ze een passie heeft voor 
fotografie en filmen. Je zou Yannique 
het best kunnen omschrijven als de 
serieuze van het journalistenteam. 

 MEP-tip: Durf te spreken en vragen 
te stellen. Domme vragen of 
opmerkingen bestaan niet! 

  Ayla Kepser studeert aan het Sint-
Maartenscollege in Maastricht. In haar 
vrije tijd werkt ze in de bediening 
bij Eetcafé de Sjans. Ook op de 
tennisclub, die ernaast ligt, is ze vaak 
te vinden. Haar grootste passie is 
schrijven. Zo neemt ze deel aan 
verschillende essaywedstrijden en 
ook in haar vervolgstudie wil ze dit 
betrekken. Ayla is dus te herkennen 
aan een pen en papier. Haar slechtste 
eigenschap? Het ontzettend lastig 
vinden om op tijd te komen. 

MEP-tip: Probeer ondanks 
alle gezelligheid toch 
voldoende slaap te pakken! 

 
   Ynys Convents zit op het Lyceum in 

Genk. Het is overduidelijk dat ze 
een passie heeft voor films. Ook 
Ynys zullen we dus vaak met de 
camera kunnen spoten. En alsof 
het nog niet genoeg was, is deze 
dame ook nog heel muzikaal. Ze 

bespeelt namelijk de ukelele 
en trommelen kan ze ook. Haar 
favoriete sport? Luieren op de bank. 

MEP-tip: Breng altijd je goede 
humeur mee, dit zorgt 
voor de beste groepssfeer! 

      Myrthe Hertog kunnen we 
omschrijven als de gezelligste van 
het stel.  Deze handbalkeepster 
is dit jaar voor de tweede keer op 
rij kampioen geworden met haar 
team. Ze speelt ook dwarsfluit bij 
de harmonie in Margraten. Haar 
guilty pleasure zijn haar broodjes 
kaas met mayonaise en ze gaat 
haar best doen dit te regelen 
bij het ontbijt, hier in Rolduc. 

MEP-tip: Ondanks alle hectiek, 
probeer toch te genieten 
van deze mooie ervaring!

Meet the press

    Programma zondag 15 april

09:00 - 11:00
Teambuilding Maastricht

12:30 - 16:00
Commissievergaderingen

17:30 - 19:00
Officiële Opening

19:30 - 21:30
Diner

22:30 - 00:00
Informele avond
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  Omdat we snappen dat het moeilijk 
is om een gesprek te beginnen 
of op gang te houden hebben 
wij hier een paar survivaltips!

- Onthoud dat iedereen nieuw is! 
Iedereen vindt het leuk om hier nieuwe 
vrienden te maken, dus wees niet bang 
om andere mensen aan te spreken.

- Het is altijd interessant om te 
weten waarom een ander mee 
wil doen aan deze conferentie.

- Vragen over de politiek 
zijn iets serieuzer, maar 
natuurlijk niet onbelangrijk.

- Gesprekken over de toekomst zijn 
ook interessant, vraag bijvoorbeeld 
wat iemand later wil studeren, of zelfs 
waar hij/zij zichzelf over 30 jaar ziet.

- Wees jezelf! De meeste mensen 
hebben vooral waardering voor 
een spontaan en oprecht gesprek.

Openingsvragen voor een gesprek 
met een andere MEP’er:

• In welke commissie/op welke school 
zit jij?

• Hoe vond je de teambuilding?
• Wat vond jij van de spreker?
• Wat vind je van je 

commissievoorzitter?
• Hoe heb jij je voorbereid op de 

conferentie?
• Wat is het meest genante wat je ooit 

hebt meegemaakt?
• Wat is je guilty pleasure?

MEP’s Survival 
Gids

SMEPCHAT je 
mee?!

 Tegenwoordig kunnen we niet meer 
zonder social media! De snelste 
manier om de nieuwste roddels 
en feiten van de Limburgse MEP 
conferentie te weten te komen is 
daarom via één van onze accounts. 

 Via ons snapchataccount kun jij de 
hele week 24/7 onze journalisten 
volgen. Wil jij alles meekrijgen wat er 
achter de schermen gebeurt? Wil jij 
grappige interviews met deelnemers 
zien die niet te zien zijn op onze 
andere social media accounts? Voeg 
ons dan toe op Snapchat door deze 
code te scannen of ons toe te voegen 
via onze gebruiksersaam: meplimburg.

 Op Instagram zullen we al jullie plaatjes 
delen via ons account @meplimburg 
en op ons Facebookaccount Model 
European Parliament Limburg zullen 
al onze andere updates en onze 
volledige fotoalbums te vinden zijn.  

   Dit jaar zullen we ook een YouTube 
livestream uitzenden! Via het Youtube 
kanaal ‘meplimburg’ zal de officiële  
opening van de Limburgse MEP 
Conferentie 2018 te zien zijn, op 
zondag van 17:30 tot 19:00. Ook op 
woensdag en donderdag vindt een 
livestream plaats van de plenaire 
vergaderingen.  Leuk om te zien voor 
alle ouders. We zien jullie op social 
media, let’s get social!

dat...?
Wist je

• ...je twee keer per dag kunt 
rekenen op een leuk MEP- 
krantje?

• ...er dit jaar 16 scholen meedoen 
aan de conferentie in plaats van 
14?

• ...je al je leuke roddels, feitjes 
en wist-je-datjes bij ons, de 
MEPPress kwijt kan?

• ...we het heel erg waarderen 
wanneer je de hashtag #LBMC18 
gebruikt op social media?

• ...de Commssievoorzitters er 
heel veel zin in hebben om jullie 
naar een goede resolutie te 
begeleiden?

• ...we jullie allemaal heel 
veel succes wensen bij de 
fotospeurtocht?


