NIEUWSWIJS - maart 2016
Taalgroepnl.nl

Europa op slot voor vluchtelingen

Vluchtelingen raken Europa niet zomaar binnen. De landen van de Balkanstreek sluiten hun
grenzen volledig af. Turkije gaat ook meewerken met Europa tegen de vele vluchtelingen.
Elke dag proberen vluchtelingen Europa binnen te komen. Ze hopen er op een beter leven. Bijna de
helft van de vluchtelingen komt uit Syrië. Anderen komen vooral uit Irak en Afghanistan. Door
geweld en oorlog is hun leven er niet veilig.
Turkije
Veel vluchtelingen vertrekken uit Turkije naar Griekenland in Europa. De Europese Unie (EU) wil dat
stoppen. Ze sluit nu een akkoord met Turkije. Dat land belooft vluchtelingen uit Griekenland terug te
nemen. In ruil gaat Europa evenveel Syrische vluchtelingen uit Turkije opnemen. Die kunnen alleen
maar naar Europa met de juiste toelatingen. Die vluchtelingen zullen hun land in Europa niet meer
kunnen kiezen. Op 18 maart moeten alle afspraken tussen de EU en Turkije duidelijk zijn.
Idomeni
Intussen sloten alle landen van de Balkanstreek hun grenzen voor vluchtelingen. Europa
binnenkomen en doorreizen kan niet meer. Zeker 14.000 mensen zitten nu vast in de Griekse plaats
Idomeni. Dat ligt aan de grens met Macedonië. De vluchtelingen kunnen niet verder reizen en terug
willen ze ook niet.
(Bron: Wablieft online krant, 9-3-2016)

Weetjes: Eet voor de spiegel
Lukt het niet om gezond te eten? Zet dan een spiegel bij de tafel. Dat zeggen Amerikaanse
onderzoekers. Zij deden een test. Ze gaven cake met chocolade aan enkele proefpersonen. De ene
groep at het op bij een spiegel. De andere at zonder spiegel. Wat blijkt? De mensen met de spiegel
vinden de cake minder lekker. De cake ziet er niet aantrekkelijk meer uit. Je ziet intussen je lichaam
in de spiegel. Genoeg om je eetlust te verliezen. Bij fruit is dat niet zo. Dat vindt iedereen even
lekker, met of zonder spiegel.
(Bron: Wablieft, 26-1-2016)
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Noord-Korea test raketten
Noord-Korea schoot zes raketten af. Ze landden in zee. De
raketten kunnen springstof en anders wapens dragen.
Buurlanden Zuid-Korea en Japan zijn heel ongerust. Vorige
week strafte de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
(VN) Noord-Korea. Het land mag nergens in de wereld
bepaalde grondstoffen kopen. In januari testte Noord-Korea
al een waterstofbom en een raket voor lange afstand. Kim
Jong-Un (op de foto) is de dictator in Noord-Korea. De
inwoners zijn er helemaal niet vrij.
(Bron: Wablieft online krant, 8-3-2016)

Weetjes: Goud en diamanten
De wereld is ongelijk. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Op de juwelenbeurs van
Tokio in Japan denken ze daar niet aan. En zeker niet Aaron Shum uit China. Dat bedrijf toonde op de
beurs de duurste gitaar ter wereld. Hoe maak je die? Je neemt een goede elektrische gitaar, de
Gibson SG. Je laat de gitaar versieren met goud en diamanten. Hoeveel? Zes kilo goud van 18 karaat
en 400 diamanten. Het resultaat is de moeite. De prijs ook. Deze gitaar kost bijna twee miljoen euro.
(Bron: Wablieft, 26-1-2016)

Kraanvogels aan de hemel
Gisteren zijn er boven Losser (ten noordoosten van Enschede) ruim 10.000 kraanvogels gezien. Op
de website van de vogelbescherming is te zien dat er gisteren op meerdere plaatsen in Twente
kraanvogels gezien zijn, van Haaksbergen tot Oldenzaal, maar nergens zoveel als bij de uitkijkpost in
Losser.
Kraanvogels zijn trekvogels die met name in maart en
november over Nederland trekken. Kraanvogels lijken op
ooievaars. Alleen zijn ze slanker. Ze maken een heel eigen
geluid. Ze vormen vaak V-vormen aan de hemel of ze vliegen
in lange slierten.

Broeden
Kraanvogels leven niet in onze streken. Waar komen ze dan plots vandaan? Kraanvogels leven in het
noorden van Europa. Ze trekken voor de winter naar Zuid-Europa. Eind februari en begin maart
keren ze terug naar huis. Daar willen ze broeden. De laatste jaren keren ze terug langs onze streken.
(Bron: rtvoost.nl, Wablieft online krant, 11-3-2016)
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Samenleving: Amerika is gestart met voorverkiezingen
Barack Obama reist dit jaar de wereld en zijn eigen land rond. Het is zijn afscheid als president van
de Verenigde Staten van Amerika. Op 8 november kiezen de Amerikanen een opvolger voor Obama.
Maar eerst zijn er nog voorverkiezingen. Er volgt nog een lange weg naar een nieuwe Amerikaanse
president.
Een Amerikaanse president blijft vier jaar aan de macht. Hij mag maar twee keer zijn land leiden.
Obama was acht jaar president. Eind dit jaar stopt hij ermee. Nieuwe kandidaten maken zich al
maanden of zelfs jaren klaar. Vanaf 2 februari proberen ze de enige kandidaat van hun eigen partij te
worden. Dat gebeurt met de 'primaries' of voorverkiezingen.
Twee partijen
Amerika heeft maar twee grote politieke partijen. Dat zijn de Democraten en de Republikeinen.
Alleen zij maken echt kans om de verkiezingen voor president te winnen. Die partijen zijn goed
uitgebouwd. Ze hebben politici in het Congres. Dat is het Amerikaanse parlement.
Voorkeur
De volgende maanden houdt elke partij voorverkiezingen. Dat gebeurt in alle Amerikaanse staten.
Iedereen ouder dan 18 jaar mag stemmen. Stemmen is niet verplicht. Elke kiezer geeft aan of hij
Democraat of Republikein is. Elke kandidaat probeert in zoveel mogelijk staten te winnen. In elke
staat verkiest elke partij later hun enige kandidaat. Dat gebeurt op grote congressen deze zomer.
Geld
Amerikanen houden van geld en geld verdienen. Zonder geld kan je geen president worden.
Kandidaten geven heel veel geld uit aan reclame, vooral op tv. Alleen de rijksten kunnen dat lang
volhouden. Anderen halen hun geld bij fans en bedrijven. Dat maakt de invloed van bedrijven op de
politiek ongezond groot.
Deze kandidaten doen nog mee met de Amerikaanse verkiezingsstrijd:
Kandidaten van de Democraten
Hillary Clinton (68 jaar)
Bijzonder: kan de eerste vrouw als president worden.
Voordeel: was vier jaar minister van Buitenlandse Zaken van president Obama. Is de vrouw van de
vroegere president Bill Clinton.
Nadeel: veel mensen vinden haar niet echt. Heeft te nauwe banden met banken en macht.
Bernie Sanders (74 jaar)
Bijzonder: wil armoede, werkloosheid en ziekte op een Europese manier aanpakken.
Voordeel: spreekt de gewone mensen aan. Houdt zich ver van banken en macht.
Nadeel: zijn hoge leeftijd. Zijn plannen kunnen te links zijn voor veel Amerikanen.

Kandidaten van de Republikeinen
Donald Trump (69 jaar)
Bijzonder: beledigt zijn tegenstanders. Is tegen moslims.
Voordeel: superrijke zakenman. Geeft veel geld uit aan reclame voor zichzelf. Geeft eenvoudige
antwoorden op moeilijke problemen.
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Nadelen: geen ervaring. Volgens tegenstanders is hij een gevaar voor de Amerikanen en de wereld.
Ted Cruz (45 jaar)
Bijzonder: was ook Canadees tot 2014.
Voordeel: jong. Viel plannen van Obama met succes aan.
Nadelen: te conservatief voor veel Amerikanen.
Marco Rubio (46 jaar)
Bijzonder: Zijn ouders kwamen in 1956 uit Cuba.
Voordeel: Jong. Sommige plannen kunnen ook Democraten aanspreken.
Nadelen: beweerde dat zijn ouders vluchtten voor Fidel Castro. Maar Castro greep pas in 1959 de
macht in Cuba.
(Bron: Wablieft, 26-1-2016)

Supersteil
Twee mannen beklommen El Capitan. Dat is een Amerikaanse bergwand van 900 meter hoog. Op
één plaats gaat de berg loodrecht naar boven.
Handen en voeten
De klimmers kozen voor deze moeilijke weg. Ze klommen traag naar boven. Ze gebruikten alleen
maar handen en voeten.
In tentjes
De klimmers sliepen onderweg in tentjes. Die hingen ze aan een haak in de berg. Na 19 dagen waren
de klimmers boven. Ze juichten van plezier. Ze zijn de eersten die via deze weg naar boven klimmen.
(Bron: Wablieft, 28-1-2016)

Hoe verleng je de levensduur van je panty?
Het klinkt misschien wat gek, maar deze tip is zeker de moeite waard. Stop je panty in de vriezer.
Huh, wat? Ja, echt. Je gaat als volgt te werk: doop je panty eerst in water, wring hem uit en stop je
panty in een plastic zak. Laat dit pakketje vervolgens een nacht lang in de vriezer rusten. De
volgende dag laat je je panty ontdooien (let wel: dit kan wel een paar uur duren) en je bent klaar.
Hoe kan dat?
Het heeft alles te maken met kou en de vezels in je panty. Het fijne aan deze truc is dat je 'm vaker
kunt toepassen. Toch een ladder? Zorg dat je altijd een flesje blanke nagellak op zak hebt om
verdere uitloop tegen te gaan.
(Bron: metronieuws.nl, 24-03-2016)
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V&D Rijswijk dicht na vechtpartij
RIJSWIJK - V&D Rijswijk is vrijdag halverwege de dag dichtgegaan vanwege een vechtpartij. De
winkel gaat pas weer open als er 'voldoende beveiliging' is.
De politie moest tussenbeide komen om de koopjesjagers uit elkaar te halen. Het failliete V&D is
deze week tijdelijk heropend om de voorraden zoveel mogelijk te verkopen. Het winkelend publiek
komt massaal af op de kortingen.
Een vrouw die in de rij stond voor het warenhuis vertelt aan Omroep West dat het erg druk was in
de winkel. Klanten zouden ruzie hebben gekregen tijdens het winkelen. 'Ik hoor verhalen over
mensen die aan koffers liepen te trekken ', vertelt ze.
Een vrouw die vanochtend in de V&D was laat aan Omroep West weten: 'mensen vielen op de grond
en over elkaar heen. Vanmorgen is een vrouw bovenop een tienermeisje is gevallen. Die stond te
huilen in de winkel'.
Ze was samen met een vriendin uit winkelen. 'We waren beide gewoon in shock in de winkel, omdat
je aan het vechten bent om gewoon te blijven staan. Het was echt enorm beangstigend en wij zijn
blij dat we er heelhuids vanaf zijn gekomen.'
(Bron: omroepwest.nl, 25-03-2016)

Deze supermarkt probeert behulpzaam te zijn
Om de klant goed te informeren over de aangepaste openingstijden tijdens de paasdagen besloot
deze Britse supermarkt een duidelijke poster op te hangen. Maar de tekst op het affiche lijkt
uiteindelijk meer over te komen als een sarcastische grap aangezien de Spar elke dag gesloten is.
Vooral de slogan 'There for you' maakt het geheel nogal ironisch. Het is niet duidelijk in welk filiaal
van de Spar de foto is gemaakt, maar de boodschap is in ieder geval helder.

(Bron: metronieuws.nl, 27-03-2016)
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