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Wanneer moet je je studiebeurs
terugbetalen?

het volgende adres:
Dienst Jeugd
Oudergemlaan 113 in
1040 Etterbeek of via e-mail
naar animatie@etterbeek.be

- D
EC

EM

BEANTWOORD DE
VRAGEN EN MAAK KANS OP

BER

Welke zijn de verschillende
bestuursniveaus in België?

3 Bezorg ons jouw antwoorden op

NUMMER

BE

018
R 2

A) EEN LUIDSPREKERBOX MET BLUETOOTH
B) EEN MEDIA MARKT-CADEAUBON TER
WAARDE VAN € 50
C) HET BOEK “L’HISTOIRE DU GARÇON
QUI VOULAIT VIVRE DANS UN BOCAL”1
(IN HET FRANS) EN “SERAFINA EN DE
KRONKELSTAF” 2
D) HET GEZELSCHAPSSPEL “COBRA TWIST”

OKTO

BER – NO
VEM

Wat is de Chiro?

E) DE DVD-BOX VAN DANIEL CRAIG –

007-COLLECTIE

*Details van de wedstrijd op pagina 3
VERKIEZINGEN: WAT IS HET NUT EN HOE
WORD JE ER WIJS UIT?

Na de onafhankelijkheid van België in 1831 krijgen welgestelde
mannen ouder dan 25 jaar stemrecht. Het is nog tientallen jaren
wachten alvorens alle mannen mogen stemmen (1919) en nog
heel wat jaren alvorens ook vrouwen stemrecht krijgen (1948).
Het schooljaar 2018-2019 wordt er een vol verkiezingen. Wie Vroeger was stemmen een privilege, vandaag is het een recht
al de stemgerechtigde leeftijd heeft zal namelijk op 14 oktober geworden en soms zelfs een verplichting!
2018 moeten gaan stemmen voor de gemeentelijke en de
provinciale verkiezingen en op 26 mei 2019 voor de regionale, Representatieve en parlementaire democratie
federale en Europese verkiezingen. Maar wat is stemrecht nu Vandaag is er algemeen kiesrecht. Dat wil zeggen dat mannen
eigenlijk? Wie mag stemmen en hoe? Het is niet gemakkelijk en vrouwen ouder dan 18 jaar elk één stem hebben ongeacht
om er wijs uit te worden, zeker niet in een land als België waar hun inkomen. Een democratie is vaak een republiek, maar het
er verschillende bestuurs- en beslissingsniveaus zijn.
kan ook een constitutionele monarchie zijn zoals in België,
Nederland en Groot-Brittannië.
De democratie is “representatief” geworden: de burgers
vertrouwen hun macht toe aan vertegenwoordigers die
Verkiezingen zijn onlosmakelijk verbonden met de democratie. die macht uitoefenen in hun naam. De keuze voor die
Dat politieke systeem is ontstaan in het oude Griekenland in vertegenwoordigers wordt gemaakt tijdens volksraadplegingen
de vijfde eeuw voor Christus. Letterllijk betekent het “volk” die we “verkiezingen” noemen.
(démos) en “heersen” (kratos): volksheerschappij.
De Atheense democratie was een “directe” democratie
waarbij de burgers persoonlijk stemden over belangrijke
regeringskwesties. In die tijd hadden slechts enkele leden van
de maatschappij het recht om op die manier hun mening te
geven. Vrouwen, slaven en vreemdelingen werden uitgesloten
uit het besluitvormingsproces.
Tijdens de republikeinse periode in Rome kwamen de burgers
samen in bijeenkomsten die “comices” werden genoemd.
Tijdens die bijeenkomsten werden dan de wetten gestemd.
Het stemsysteem was echter zo ontworpen dat de rijksten
bevoordeeld waren. Dat is wat we noemen cijnskiesrecht. Dit
prille begin van de democratie verdwijnt echter met de komst
van het keizerrijk. De keizer wordt de machthebber en benoemt
zelf de leden van de senaat.
Het idee van de democratie verdwijnt gedurende enkele eeuwen
en het is wachten tot de achttiende eeuw voor het opnieuw
opduikt in Engeland en vervolgens in Frankrijk na de revolutie
van 1789. Ook dan blijft het stemrecht echter voorbehouden
aan rijke mannen.

Democratie en verkiezingen, twee onafscheidelijke begrippen

➔ vervolg op de volgende pagina

VOORWAARDEN OM
DEEL TE NEMEN AAN DE
WEDSTRIJD
Hoe deelnemen?

Deelnemen is eenvoudig. Geef de juiste
antwoorden op de vragen en stuur ze via
e-mail naar animatie@etterbeek.be.

Met vermelding van:
Je gegevens (naam, voornaam, leeftijd,
adres, telefoonnummer waarop we je
kunnen bereiken als je gewonnen hebt)
en de prijs die je graag zou winnen (één
prijs* per persoon).

Deadline:
We moeten je antwoorden uiterlijk
op 15/11/2018 ontvangen hebben.
Antwoorden die na deze datum ontvangen
worden of onvolledig zijn, worden niet in
aanmerking genomen.

Info voor de winnaars:
De prijzen kunnen afgehaald worden
in het gemeentehuis van Etterbeek
(Oudergemlaan 113) vanaf 19/11/2018
op weekdagen tussen 8.30 u. en
12.00 u. en tussen 14 u. en 16 u.
Je kunt je prijs komen afhalen met je
ouders en/of je grote broer of zus. Als de
winnaars niet langsgekomen zijn op deze
data of zich niet gemeld hebben, dan
worden hun prijzen opnieuw gebruikt
voor een volgende wedstrijd.
* Eén prijs, één deelname per persoon.
Deze wedstrijd is voorbehouden aan
jongeren tussen 12 en 18 jaar die in
ETTERBEEK wonen.

DIT ZIJN DE GELUKKIGE WINNAARS
VAN DE WEDSTRIJD VAN NUMMER 18:
1 De Fnac-cadeaubon van € 50 werd
gewonnen door Jasdeep Kaur.
2 Bensaid Asma wint het spel “Times Up!
Family”.
3M
 alef Circé wint de dvd-box van “Beasts”.
4M
 ahaux Shaila Devi kan genieten van de
luidspreker met Bluetooth.
5 Het boek “Le casseur de code” is voor
Jedaoui Adam en “13 reasons why” voor
Pulido Behets Nicolas.

Het Mag is een realisatie van de Jeugddienst
02 627 25 18 – jeugd@etterbeek.be
Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen
Oudergemlaan 113 in 1040 Brussel

Op federaal en regionaal niveau worden die vertegenwoordigers “parlementsleden”
genoemd. Op provinciaal en gemeentelijk niveau noemen we ze “raadsleden”.
Doorgaans zijn ze verenigd in politieke partijen, maar niet altijd. Ze krijgen van de
kiezers een mandaat dat in de tijd beperkt is zodat de kiezers hun acties binnen het
parlement waartoe ze behoren positief of negatief kunnen beoordelen tijdens de
volgende verkiezingen.
Het aantal zetels (politieke mandaten) dat ingevuld moet worden wordt bepaald
in functie van het aantal inwoners van het kiesgebied. Dat is het principe van de
“evenredige vertegenwoordiging”: de lijsten die zich kandidaat stellen bij de
verkiezingen krijgen een bepaald aantal zetels dat evenredig is met het aantal
stemmen die ze hebben behaald.

Er zijn in België verschillende bestuursniveaus: federaal, gewest,
gemeenschap, provincie en gemeente. Vereenvoudigd voorgesteld, kunnen
we zeggen dat het federale niveau zich bezighoudt met zaken die betrekking
hebben op het hele land zoals justitie, sociale zekerheid en het leger.
De deelstaten houden zich bezig met “culturele en persoonlijke” aangelegenheden. In
grote lijnen zijn dat zaken die betrekking hebben op de burgers in hun eigen gewest
of gemeenschap. Elk van de drie taalkundige gemeenschappen (Franse, Vlaamse en
Duitstalige) houden zich bezig met hun eigen onderwijs en cultuur.
De gewesten (Waals, Vlaams en Brussels) houden zich dan weer bezig met economische
zaken, tewerkstelling, weginfrastructuur, ruimtelijke ordening... Er is nog een subtiel
onderscheid: de grondgebieden van de gemeenschappen en de gewesten komen niet
overeen. Brussel is bijvoorbeeld een tweetalig gewest (Frans/Nederlands) terwijl de
PARTIJEN
PARTIJ A PARTIJ B PARTIJ C PARTIJ D
Duitstalige Gemeenschap zich op het grondgebied van Wallonië bevindt.
Aantal stemmen
52
10
20
18
Elke niveau heeft zijn eigen parlement en regering. Voor de federale, gewestelijke
Q2
26
5
10
9
en gemeenschapsparlementen worden de verkiezingen sinds 2014 om de vijf jaar
Q2.5
21
4
8
7
georganiseerd.
Q3
17
3
6
6
Provincies houden zich bezig met het “provinciale belang”. Ze hebben bevoegdheden
TOTAAL AANTAL ZETELS
3 zetels
0 zetel
2 zetels
1 zetel
binnen domeinen zoals onderwijs, cultuur en leefmilieu, maar staan onder toezicht
van de hogere bestuursniveaus. In Brussel worden de provinciale bevoegdheden
Een voorbeeld:
uitgeoefend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Totaal aantal kiezers: 100
Tot slot houden de gemeenten zich bezig met de collectieve behoeften van hun
Aantal zetels: 6
inwoners (openbare werken, beheer van de burgerlijke stand, huisvesting, enz.). De
In ons voorbeeld worden de zes hoogste quotiënten dus gekozen (vetgedrukt in de
verkiezingen voor die lokale bestuursniveaus worden om de zes jaar georganiseerd.
tabel) en vervolgens opgeteld voor elke partij. Dat geeft ons het aantal zetels waarop
Stemmen dat is dus kiezen voor een bepaalde denkrichting en bepaalde politieke
elke partij recht heeft.
ideeën steunen. Als je doordacht wilt stemmen, is het dan ook belangrijk dat je het
De evenredige vertegenwoordiging garandeert een eerlijkere weerspiegeling van programma van de verschillende partijen aandachtig bekijkt.
de publieke opinie in een land en geeft kleine politieke groepen ook een kans om
vertegenwoordigd te zijn in het parlement. De verkozenen van de partijen die geen deel
uitmaken van de meerderheid vormen de oppositie. Zij zetelen ook in het parlement en
oefenen controle uit op het beleid van de meerderheid.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt de gemeenteraad verkozen (met 7 tot
55 leden) voor een periode van zes jaar. Zodra de gemeenteraad gevormd is, benoemt
Breakdance
ze zijn schepenen, (minstens 2 en maximaal 10) die de gemeente zullen besturen
Breakdance met de ervaren B-boys Jawad en Rookie Roc, in de sfeer
samen met de burgemeester. Die laatste wordt benoemd door de regering van het
van Peace, Love and having fun! Je helpt en inspireert elkaar in een
Brussels Hoofdstedelijk Geweest, meestal op voorstel van de gemeenteraad.
vertrouwelijke sfeer. Wil je echt leren breakdancen? Dan is dit de plek!
Gratis | elke zondag 17.00 u.-19.30 u. | open atelier, je komt wanneer je wil
Hoe je stem uitbrengen met kennis van zake?
|Start: 09.09
GEMEENTELIJKE
FEDERALE EN REGIONALE EUROPESE VERKIEZINGEN
Creadriedaagse herfstvakantie: Het hoofd in de wolken!
EN PROVINCIALE
VERKIEZINGEN
29 + 30 + 31.10
VERKIEZINGEN
4e t.e.m. 6e leerjaar | °2007>2009
Om de 6 jaar
Om de 5 jaar
Tijdens deze interdisciplinaire speeldriedaagse gaan we volop dansen en
Volgende verkiezing 14
Volgende verkiezing 26 mei 2019
laten we de energie door ons lichaam stromen.Aan de hand van verschillende
oktober 2018
disciplines zoals film, tekenen en ruimtelijke sculpturen ontdekken we op
De nationaliteit hebben
een andere manier wat dans kan betekenen. Dans maakt los wat er in ons
Belg zijn
van een lidstaat van de
leeft, dat wat we soms niet met woorden kunnen uitdrukken.
Europese Unie
€ 50 (normale prijs) | € 40 (korting broer/zus) | € 12 (Paspartoe-kansentarief)
18 jaar zijn
Uren speelweek: 9.30 u.- 16.00 u.
Wonen in een gemeente in België
Opvang: 8.30 u.- 17.00 u.
Belgen die in een lidstaat
Buitenlandse inwoners
Federale:
van de EU wonen kunnen
kunnen een aanvraag
Belgen die in het
FILMLOKET
indienen om opgenomen buitenland wonen kunnen
zich bij de Belgische
ambassade in het land
te worden op de
zich inschrijven bij de
Kom met het hele gezin genieten van een heerlijke film! Vooraf kan je
Belgische ambassade in waar ze wonen inschrijven
kiezerslijst van hun
aanschuiven aan een lekkere brunch en nadien is er een workshop* voor
en schriftelijk stemmen
gemeente
het land waar ze wonen
ouders en kinderen in het teken van de film.
voor de Belgische
om te stemmen bij de
11.00 u.: brunch – 12.00 u.: film – 13.15 u.: workshop
kandidaten
federale verkiezingen.
Inschrijven verplicht, zowel ouders als kinderen betalen | € 2 (film) / € 5
Regionale:
(brunch + film) / € 10 (brunch + film + workshop) / Paspartoe kansentarief:
Belgen die in het
€ 2 voor het hele pakket
buitenland wonen kunnen
Za 10.11: Liyana (8+)
niet stemmen voor de
Film: Deze animatiefilm is ontstaan uit de verbeelding van vijf weeskinderen
regionale verkiezingen
in Swaziland. Ze bedenken een verhaal over hoe de dappere Liyana op een
Zijn politieke en burgerrechten genieten en niet uit zijn stemrecht ontzet zijn
tocht vertrekt om haar ontvoerde tweelingbroertjes te bevrijden. De jonge
In België is stemmen verplicht en geheim: kiezers die weigeren om hun kiesplicht
vertellers putten hun inspiratie voor deze ontroerende film uit hun eigen
te vervullen riskeren een boete van 40 tot 80 euro die kan oplopen tot 200 euro in
duistere herinneringen en hun vrolijkste dromen. Laat je betoveren door
geval van recidive
deze kinderlijke verbeeldingskracht…
Engels gesproken, Nederlandse ondertitels | 1 u. 17’
De Belgische institutionele “millefeuille”
Workshop door JEF (12 – 15 jaar): In deze workshop gaan we aan de
slag met digital storytelling. Schets in een kortverhaal een belangrijke
België heeft de reputatie een politiek en institutioneel ingewikkeld land te zijn en dat
gebeurtenis van één van de personages uit de film. Daarna geef je de situatie
is niet helemaal onwaar! Er zijn inderdaad een ongewoon aantal bestuursniveaus
vorm via beelden en ingesproken tekst. De filmpjes worden gemonteerd en
waarvan de bevoegdheden soms wedijveren met elkaar. Dat is de zogenaamde
op het einde van de workshop heeft iedereen een eigen verhaal.
Belgische institutionele “millefeuille”. Met een beetje basiskennis kun je er echter
INFO & INSCHRIJVEN
snel wijs uit worden.

DE MAALBEEK

www.demaalbeek.be | demaalbeek@vgc.be | 02 734 84 43 |
Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek

CHIRO ZOEKT LEIDING

8 TIPS OM JE GEHEUGEN EEN
BOOST TE GEVEN

Een nieuwe Chiro in Elsene en Etterbeek !
Ben je minimum 16 jaar ?
Wil je leider / leidster worden voor een gekke bende kids?
Dan is dit misschien iets voor jou !
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B visualiseer
Door een beeld te associëren met woorden
kun je die woorden beter onthouden.
Gebruik je leefwereld (plaatsen, gevoelens,
acties) om het element dat je moet onthouden te
associëren met iets dat je heeft verrast of blij gemaakt
of met iets dat je al kent.

Enkele ouders willen een nieuwe Chiro oprichten voor Elsene / Etterbeek !
Een jeugdbeweging is een plek waar kinderen vanaf 6 jaar samen kunnen spelen, lachen, dromen,
en plannen maken. Kattenkwaad uithalen. Waar kids de tijd vergeten, waar je niet de beste, slimste
of snelste hoeft te zijn. Waar kids zichzelf mogen zijn.

C speel
Spelletjes stimuleren het geheugen: woordzoekers, kruiswoordraadsels, sudoku...

Leider zijn bij Chiro betekent dat jij dit allemaal samen kan beleven met hen. Dat jij samen met
andere leiders op zondag er wil staan voor deze kids en vooral dat je er zelf ook plezier aan beleeft.
Je zal er heel veel vriendschap en vreugde voor terugkrijgen. Je maakt er ook vrienden voor het leven
en kan jaarlijks een reuzetijd beleven op het jaarlijkse kamp.

D lees en concentreer je
Als je iets leest dat je wilt onthouden, probeer dan om niet gestoord
of afgeleid te worden (ook niet door andere mensen).

Maar je staat er niet alleen voor. Je krijgt vorming en kan rekenen op vele anderen die je willen
helpen en er zijn ook ouders op wie je kan op rekenen.

E eet gezond
Een gevarieerde en evenwichtige voeding is belangrijk voor onze
grijze cellen: verse groenten en fruit, melkproducten, volkoren
granen, vis en droog fruit.

Is dit allemaal iets voor jou? Wil jij je hiervoor twee zondagen per maand inzetten? Stuur dan een
bericht naar elzenhofchiro@gmail.com .
GC ELZENHOF
Kroonlaan 12, Elsene - 02/648.20.30
elzenhof@vgc.be – www.gcelzenhof.be - fb: Elzenhof Elsene

F doe aan sport
Lichaamsbeweging verbetert de bloeddoorstroming en zorgt ervoor
dat je hersenen meer zuurstof krijgen. Bovendien is het belangrijk
om pauzes in te lassen wanneer je studeert. Zo krijgt je geheugen de
kans om de informatie te klasseren en op te slaan.

CHASS INFO

G slaap goed
De slaap die je je hersenen geeft helpt je om informatie die je recent
verworven hebt te herinneren. Als je goed slaapt, verbeter je je
geheugen op korte en lange termijn.

Nog geen studiebeurs aangevraagd? Doe het voor 31 oktober!
De studietoelage (of studiebeurs) is een financiële hulp van de Federatie Wallonië-Brussel voor
leerlingen en studenten uit het secundair en het hoger onderwijs die het financieel iets moeilijker
hebben. De beurs moet niet terugbetaald worden (behalve wanneer je tijdens het schooljaar stopt
met studeren).

H laat je verbeelding spreken
Vertel een verhaal met de elementen uit je cursus zodat je die beter
kunt onthouden. Je kunt ook associaties zoeken tussen een woord,
een datum, een gebeurtenis en een beeld.

De beurs wordt echter niet automatisch toegekend. Je moet een aanvraag indienen op papier of
elektronisch.

I schrijf het belangrijkste op

In Chass’Info staan er computers tot jouw beschikking zodat je jouw aanvraag elektronisch kunt
indienen. Wij kunnen het formulier niet in jouw plaats invullen, maar we kunnen jou er wel bij
helpen.

Op die manier kun je de leerstof verankeren in je langetermijngeheugen.

Als je niet goed overweg kunt met computers kun je het papieren formulier aangetekend opsturen.
De aanvragen worden chronologisch behandeld op basis van de datum van ontvangst (papieren of
elektronisch formulier). Wacht dus niet tot eind oktober, maar dien je aanvraag zo snel mogelijk in!
Chass’Info
Waversesteenweg 708
1040 Etterbeek
02 880 30 83
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A Wat

is er beter dan een feest met je vrienden en je favoriete muziek? De
luidsprekerbox is uitgerust met Bluetooth en een geïntegreerde microfoon en
heeft een autonomie van 7 uur.

B Maak iemand blij met deze Media Markt-cadeaubon ter waarde van € 50.
C 1 . Matthew is 10 + 3 jaar (hij haat het cijfer 13). Hij heeft een dwangstoornis,
draagt latexhandschoenen en eet enkel maaltijden die in cellofaan verpakt zijn.
Hij is geobsedeerd door kiemen en sluit zich op in zijn kamer. Zijn enige bezigheid:
het doen en laten van de buren bespioneren. Tot op de dag dat de kleine Teddy

Beantwoord de vragen en maak kans op:
van 15 maanden als vermist wordt opgegeven. Samen met zijn gekke
buurvrouw Melody gaat Matthew op onderzoek uit en waagt hij zich
in de buitenwereld.
2 . Serafina is half kat, half meisje. Maar steeds vaker voelt ze zich
gevangen tussen twee werelden. Waar is ze echt thuis, in het landhuis
of in het woud? Op een nacht ziet Serafina een angstaanjagend
rijtuig, getrokken door vier hengsten. Serafina schrikt: het bankje van
de koetsier is leeg! Een akelige man met zilverachtige ogen stapt
uit. Hij wordt gevolgd door vijf bloeddorstige wolfshonden. Wat is hij
van plan? Een vreemde kracht neemt bezit van het landgoed en het
woud. Kan Serafina het kwaad verslaan?

D In

dit verdomde logicaspel heb je één doel: de slang volgens de
instructies in het puzzelplan voltooien! Het klinkt eenvoudig, maar
kijk uit voor de bochten van de slang!

E In deze box vind je drie 3 James Bond-films van Daniel Craig: Casino
Royale, Quantum of Solace en Skyfall.
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