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Special Duitsland Special Deutschland
Special
In onze euregio gaan niet alle scholen tegelijk dicht wegens de zomervakantie. Dit
jaar loopt Nord-Rein-Westfalen op de Nederlandse scholen voor. Om de Nederlandse
lezers die nog door moeten werken, een hart onder de riem te steken hebben we
van deze tweede Corona-nieuwsbrief een Duitsland-special gemaakt. U leest hier
over wetenswaardigheden die vooral voor de achterblijvende werkers in Nederland
interessant zijn. Uiteraard kunnen die paar Duitse lezers die nu niet op Mallorca
verblijven met een schuin oog meekijken ;-) We hebben ook nieuws dat hen aan
gaat. We beloven dat onze derde Corona-editie een Nederland-special zal zijn die
dan meer op ons Duitse publiek gericht is. Het team van de Lerende Euregio
wenst jullie veel lees- en kijkplezier toe, voor, tijdens, of na een
welverdiende vakantie.
Aufgrund der Sommerferien schließen nicht alle Schulen in unseren Euregios
gleichzeitig. In diesem Jahr liegt Nordrhein-Westfalen vor den niederländischen
Schulen. Um die niederländischen Leser, die noch weiter arbeiten müssen, zu
unterstützen, haben wir aus diesem zweiten Corona-Newsletter ein DeutschlandSpecial gemacht. Hier können Sie interessante Fakten lesen, die besonders für die
in den Niederlanden zurückgelassenen Arbeitnehmer interessant sind. Natürlich
können die wenigen deutschen Leser, die sich derzeit nicht auf Mallorca aufhalten,
mit einem schrägen Auge zuschauen ;-) Wir haben auch Neuigkeiten, die sie
betreffen. Wir versprechen, dass unsere dritte Corona-Ausgabe ein niederländisches
Special sein wird, dass sich mehr an unser deutsches Publikum richtet. Das Team
der Lernenden Euregio wünscht Ihnen viel Lese- und Sehvergnügen vor,
während oder nach einem wohlverdienten Urlaub.
Willem van Hees, projectleider/Projektleiter Ler(n)ende Euregio

Videobotschaft des Ler(n)enden Euregio-Teams
Videoboodschap van het team van Ler(n)ende
Euregio
Die Corona-Krise fordert auch viel Kreativität von der Ler(n)enden Euregio.
Wir mussten alle geplanten Plattformen und Wettbewerbe im März dieses
Jahres absagen. Jetzt, drei Monate später, sehen wir neue Möglichkeiten.
Was sind unsere Pläne für 2020 und 2021? Sehen Sie sich unsere
deutschsprachige Videobotschaft an oder lesen Sie die kurze
niederländische Zusammenfassung:
Door de Corona-crisis wordt er ook van Ler(n)ende Euregio veel creativiteit
gevraagd. Alle geplande platforms en wedstrijden hebben we in maart dit
jaar moeten cancellen. Nu drie maanden later zien we nieuwe
mogelijkheden. Wat zijn onze plannen voor 2020 en 2021? Bekijk hiervoor
onze duitstalige videoboodschap of lees de korte Nederlandse
samenvatting:
De Coronacrisis heeft het werk van de Lerende Euregio flink beïnvloed. Het is
moeilijk om nu een planning voor al onze activiteiten te maken, maar we hebben
vandaag wel een poging gedaan.
De plannen voor het project Empowerment zijn tweeledig. Plan a: het project vindt
plaats zoals altijd, maar met 1,5 meter afstand. Als dat niet lukt, dan volgt plan b:
het project vindt plaats met minder deelnemers, en ook dan op 1,5 meter afstand.
Tegen die tijd bekijken we welk plan het beste past.
De wedstrijden: de wedstrijden zijn heel belangrijk en willen wij uiteraard weer laten
plaatsvinden. Normaal gesproken beginnen wij op 22 en 23 maart 2021 op de beurs
Gastronomie/Freizeit. Daar komt zeker een Gastronomiewedstrijd, en mogelijk zelfs
een wedstrijd Toerisme/Vrije tijd. Daarna volgen onze andere wedstrijden:
Mechatronica in september2021 en in oktober/november Detailhandel en tot slot
Logistiek.
Onze Platforms: we hebben een plan opgesteld om in de laatste novemberweek alle
platforms live te laten plaatsvinden, dus Detailhandel, Gastronomie, Mechatronica,
Logistiek en Empowerment. Lukt dat niet live, dan gaan wij digitaal vergaderen.
Tot slot: wij missen alle docenten en studenten heel erg! Maar, wij gaan iets
bijzonders samenstellen: wij maken de projecten zo dat er nog meer uit te halen is
voor onze studenten. Vanwege het Coronavirus gaan wij nu zelfs over grenzen die er
tot nu toe niet waren.

Rebecca Hof van de Handwerkskammer: “We vragen
Duitse studenten nu flexibel te zijn in hun
buitenlandstage" /Rebecca Hof von der
Handwerkskammer: "Wir fordern nun deutsche
Studierende auf, in ihrem Auslandspraktikum
flexibel zu sein"
Het interview is in het Duits opgenomen. Hier volgt een samenvatting in het
Nederlands:
Das Interview wurde in deutscher Sprache aufgenommen. Hier ist eine
Zusammenfassung auf Niederländisch:
"We zullen door Corona allemaal flexibeler moeten worden om de meerwaarde van buitenlandse
stages te behouden."
In een MS Teams interview dat Anoushka van Bemmel met Rebecca Hof van de
Handwerkskammer Düsseldorf in juni dit jaar hield, deed zij deze constatering. Verbonden aan het
project Beroepsopleiding Zonder Grenzen werkt ze als adviseur voor Duitse leerbedrijven waarvan
studenten een buitenlandse stage willen gaan lopen. Ze vertelt hoe ze de afgelopen maanden in
ons vertrouwde Europa zonder grenzen plotseling werd geconfronteerd met inreisbeperkingen en
reisverboden tussen landen. Het was niet meer mogelijk bij de bedrijven aan tafel te
zitten.Studenten moesten teruggehaald worden en alle reizen afgezegd. In korte tijd moest ze
leren om te gaan met beeldbellen als alternatief contact. "We hebben wel vaker moeilijke tijden
gehad en hoewel het niet meer als vanouds zal worden geven we dit werk niet op. We moeten
allemaal kijken naar wat wel mogelijk is. Door in Europese bedrijven werkervaring op te doen
versterk je zowel je persoonlijkheid als de Europese samenhang."

Column uit een gemaskerde samenleving
/Kolumne aus einer maskierten Gesellschaft
Han Verschuur was jarenlang
werkzaam als Internationaliseer-der
en docent Duits bij ROC Rijn IJssel
in Arnhem. Daarnaast maakt hij al
sinds 2012 deel uit van de
werkgroep Duits in de
Beroepscontext, die zich inzet voor
excellente examens Duits. Han
woont al 20 jaar in Elten (Duitsland).
Han Verschuur arbeitete viele Jahre als Internationalisierer und
Deutschlehrer beim ROC Rijn IJssel in Arnheim. Darüber hinaus engagiert
er sich seit 2012 in der Arbeitsgruppe Deutsch im beruflichen Kontext, die
sich für hervorragende Deutschprüfungen einsetzt. Han lebt seit 20 Jahren
in Elten (Deutschland). Lesen Sie hier weiter für die deutsche
Übersetzung.
Het is tekenend voor de wat nonchalante Nederlandse benadering, dat jullie het
over een “mondkapje” hebben. Wij pakken dat hier gründlicher aan. Het gaat
tenslotte om Mund- und Nasenschutz.
Toegegeven, zelfs voor potentiele opvolgers van Angela Merkel was het even
wennen, maar met wat persoonlijke coaching is het allemaal goed gekomen. Het
meeste last hebben we hier van hardnekkige Nederlandse mondkapweigeraars. In
principe mag je hier zonder mondkapje tanken. De tapzuilen staan ver genoeg uit
elkaar, maar als je vervolgens naar binnen moet om te betalen, dan beginnen de
problemen. Als de maskerloze Nederlanders aan de drempel vermanend worden
toegesproken, is de reactie steevast: Nou als je je geld niet wilt hebben, dan maar
niet. De plaatselijke pompstationhouder liet zich echter niet door de Nederlandse
neiging tot anarchie uit het veld slaan. De pomp blijft op slot totdat de taplustige
Nederlandse automobilist zijn gemaskerde tronie om de hoek van de deuropening
heeft gestoken. Zo straffen wij hier dissident gedrag af. Ik denk, dat het komende
winter ook een probaat middel is, als de Nederlandse lowbudgetbenzinetankers op
hun zomerbandjes aan komen glibberen. Afsluiten die pomp! Ordnung muss sein!
We hebben hier in het dorp met 5000 zielen 3(!) grote supermarkten. Dat hebben
wij aan de toevloeiing uit Nederland te danken. Die toevloeiing is in coronatijden
geen zegen. Tachtig procent van het winkelend publiek spreekt een Oost-Europese
taal. Nederlandse overheden roemen doorgaans ons exportvolume naar Duitsland.
De laatste tijd zijn wij erg succesvol met de export (of is het deportatie) van OostEuropese loonslaven in de Nederlandse vleesindustrie. Sinds 2017 is de aftrek op
het minimumloon voor huisvesting in Nederland aan allerlei voorwaarden gebonden,
Terecht! Dubieuze bemiddelaars proberen die regelgeving nu te ontlopen door hun
prooi in ondermaatse Duitse onderkomens te interneren met rugwind van de Duitse
bureaucratie. Zo hoef je je hier pas na 3 maanden te laten registreren. Door hun
slachtoffers regelmatig van het ene object naar het andere te verkassen, blijven ze
buiten beeld van het gezag.
Wij hebben hier een jurist als erster Beigeordneter – zeg maar gemeentesecretaris –
wiens specialisme het is om met het wetboek in de hand krachtdadig bestuur te
vermijden. Hij put voor passende Rechtsbelehrung uit
het Ordnungsrecht, Emissionsschutzgesetz, Abfallgesetz, Melderecht,
Ausländerrecht en het Wohnungsaufsichtsrecht. Kan hij met al die rechtsgeleerdheid
geen passende belemmering voor effectief bestuur vinden, dan trekt hij aan de
noodrem met het grondwettelijk verankerde huisrecht met als consequentie, dat de
mogelijk besmette Oost-Europeanen onze supermarkten overspoelen. Tragisch, dat
deze arbeidsmigranten nu niet alleen uitgebuit, maar ook nog als paria´s worden
gemeden.
We hebben overigens nog 2 andere succesvolle exportproducten Matjes en covid19-patienten. 58 Nederlandse patiënten vonden asiel in een Duits intensive-carebed. Goed voor 4000 vette exemplaren Hollandse Nieuwe voor het personeel van de
coördinerende universiteitskliniek in Münster met de complimenten van de
Nederlandse regering. Ik verdenk onze koning ervan dat hij het premier Rutte heeft
ingefluisterd bij het wekelijkse overleg, want als iemand een zintuig heeft voor het
belang van onze export, dan is het onze koning wel. Nu maar hopen dat het
medische personeel in Münster deze stevige traktatie zonder collaterale schade
naar binnen heeft kunnen laten glijden. Maar goed dat ze de rest van de dag
mondkapjes voor hadden. Zelfs het 1,5 m-ritueel werd even vergeten bij het
toehappen en wij zijn mooi van de Hollandse Nieuwe af, die dit jaar niet zoals
gebruikelijk feestelijk in Scheveningen aan het volk kon worden uitgereikt. Wel een
beetje jammer, dat het kledingverhuurbedrijf even geen Schevenings kostuum in
het rek had hangen. Maakt verder niet uit. Het gaat tenslotte om de
vertrouwde Frau-Antje-uitstraling.
Sinds gisteren hebben we hier nu ook een corona-app. Dat mag in de krant, want
het komt niet vaak voor dat ze hier op digitaal gebied iets eerder introduceren dan
het digitaal voortvarende volkje in de Lage Landen, terwijl de Nederlandse overheid
nog zit te tobben om een equivalent medium te lanceren. Dat is inmiddels
overbodig. Je kunt gewoon gebruik maken van de Duitse app. Ruim 7 miljoen
Duitsers hebben hun mobiliteit al aan de app prijsgegeven. De instructies worden
automatisch in het Nederlands (of Engels) vertaald.
Han Verschuur

Coronalinks zur deutschen Berufsbildung im
Euregio Coronalinks over Duits beroepsonderwijs
in de Euregio
* Möchten Sie wissen, was in Deutschland während Corona erlaubt ist und was
nicht? Welche Reisebedingungen sind zum Beispiel eingestellt? Was sind die
neuesten politischen Entwicklungen? Dann sind die FAQs vom Duitsland-Instituut
sehr nützlich. Die Informationen werden immer auf dem neuesten Stand gehalten.
Wil je weten wat nu wel en niet mag in Duitsland tijdens Corona? Welke
reisvoorwaarden er bijvoorbeeld gesteld worden? Wat de laatste politieke
ontwikkelingen zijn? Dan zijn de FAQ's van Het Duitslandinstituut heel handig. De
informatie wordt steeds actueel gehouden.
* Haben Sie Lust in der Coronazeit, ein paar Wörter Deutsch zu lernen? Die Euregio
Gronau-Enschede teilt regelmäßig praktische Wörter auf Instagram in Deutsch und
Niederländisch.
Heb je door Corona tijd om een paar woordjes Duits te leren? De Euregio GronauEnschede deelt op Instagram regelmatig praktische woorden in het Duits en
Nederlands.

Van zolder / Dachbodenfund
In de afgelopen twintig jaar is er veel
onderwijsmateriaal ontwikkeld in ons netwerk. In deze
rubriek delen we waardevol materiaal zoals spellen,
opdrachten en video's. Deze keer een tip voor de
branche Detailhandel: het werkschrift
Detailhandel. Het geeft tips en informatie die je kunt
gebruiken om samen te werken met je partner (buddy)
uit het buurland. De opdrachten stimuleren je om samen te praten en te oefenen in
verkoopvaardigheden. Zo leer je van elkaar wat er bijzonder en misschien anders is
aan de detailhandel en de klanten in het buurland. Je kunt daardoor een betere
verkoper worden die met klanten uit beide landen om kan gaan.
In den letzten zwanzig Jahren wurde in unserem Netzwerk viel Lehrmaterial
entwickelt. In diesem Abschnitt teilen wir wertvolles Material wie Spiele, Aufgaben
und Videos. Diesmal ein Tipp für die Ausbildung Einzelhandel: die Arbeitsmappe
Einzelhandel. Sie enthält Tipps und Informationen, mit denen Sie mit Ihrem Partner
(Kumpel) aus dem Nachbarland zusammenarbeiten können. Die Aufgaben
ermutigen Sie, gemeinsam zu sprechen und Verkaufskompetenzen zu üben. Auf
diese Weise lernen Sie voneinander, was an Einzelhändlern und Kunden im
Nachbarland besonders und vielleicht anders ist. Sie können so ein besserer
Verkäufer werden, der mit Kunden aus beiden Ländern umgehen kann.

Deel jouw kennismakingsspel met andere scholen in de
Euregio! Teilen Sie Ihr Einführungsspiel mit anderen
Schulen in der Euregio!
Heb je een leuk kennismakingsspel gemaakt voor een internationale uitwisseling
met een klas? Mail je materiaal met een instructie naar a.vanbemmel@rocnijmegen.nl. Het zal dan binnenkort in de Kennisbank op onze website en in deze
rubriek verschijnen.
Haben Sie ein lustiges Einführungsspiel für einen internationalen Austausch mit
einer Klasse gemacht? Senden Sie Ihr Material mit einer Anweisung an
a.vanbemmel@roc-nijmegen.nl Es wird dann in Kürze auf der Wissensbank auf
unserer Website und in dieser Rubrik angezeigt.

Typisch niederländisch/Hollands
Unsere deutsche Projektmanagerin Miriam Meister hat diesen Sommer
Urlaub in den Niederlanden gemacht. Sie besuchte unter anderem Den
Haag, Delft und Scheveningen. Was hält sie als Deutsche für typisch
niederländisch? Sie hat eine Fotocollage für uns gemacht.
Onze Duitse projectmanager Miriam Meister is deze zomer op vakantie
gegaan naar Nederland. Zij bezocht o.a. Den Haag, Delft en Scheveningen.
Wat vindt zij als Duitse nu typisch Hollands? Ze maakte voor ons een
fotocollage:

Het team van Ler(n)ende Euregio wenst iedereen
een fijne en gezonde zomervakantie! Das Team der
Ler(n)enden Euregio wünscht allen einen schönen
und gesunden Sommerurlaub!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u A.vanbemmel@roc-nijmegen.nl toe aan uw adresboek.

