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Wat is het zevende continent?
Waarom spreekt men van gecombineerde preventie?
Waarvoor dient de AVG?

Bezorg ons jouw antwoorden op
het volgende adres:
Dienst Jeugd
Oudergemlaan 113 in

01

9

naar animatie@etterbeek.be

BEANTWOORD DE
VRAGEN EN MAAK KANS OP

VOORWAARDEN OM
DEEL TE NEMEN AAN DE
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1040 Etterbeek of via e-mail

A) EEN LUIDSPREKERBOX MET BLUETOOTH
B) EEN FNAC-CADEAUBON TER WAARDE
VAN € 50
C) HET BOEK “SERAFINA EN DE
D) HET GEZELSCHAPSSPEL “MYSTERIUM”
E) 2 X 6 PLAATSEN VOOR DE SPACE
LASER GAME
gina 3
Details van de wedstrijd op pa

*
ZIJN ONZE OCEANEN AAN HET STERVEN?

In de hiërarchie van de zoutwateroppervlakten die op onze
aarde te vinden zijn, staan de oceanen echter op de eerste
plaats. Ze scheiden twee continenten van elkaar en nemen het
grootste deel van de oppervlakte van de aardbol in. Zeeën zijn
kleiner en grenzen verplicht aan land.

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

Met vermelding van:

KRONKELSTAF”

Oceanen zijn zeer uitgestrekte wateroppervlakten die
continenten van elkaar scheiden. Ze vormen het grootste deel
van de zoutwateroppervlakten waarmee onze aarde bedekt
is. De termen “oceaan” en “zee” worden vaak door elkaar
gebruikt.

Hoe deelnemen?

is, moet je je een kubus met een zijde van 1.111 km gevuld met
zout water inbeelden.
Oceanen zijn gemiddeld 3.790 meter diep. Het diepste punt
bevindt zich in de Marianentrog, in het noordwestelijke deel
van de Stille Oceaan, op een diepte van 11.034 meter. Ter
vergelijking: het hoogste punt van de aarde is de Mount Everest,
die “amper” 8.848 meter hoog is.

De oceanen en zeeën kunnen onderverdeeld worden in vijf
oceanen en een tiental zeeën. De drie grootste oceanen zijn
de Atlantische, de Indische en de Stille (of Grote) Oceaan.
Het woord “oceaan” komt van het Griekse “Okeanos”, een De Noordelijke IJszee en de Zuidelijke Oceaan zijn de minder
god uit de Griekse mythologie die tot de familie van de Titanen bekende oceanen. De Stille (of Grote) Oceaan en de Atlantische
behoorde, de zonen van Ouranos (de hemel) en Gaia (de aarde). Oceaan verdelen de wereldbol in twee halfronden: het noordelijk
De Titanen waren reusachtige goden die verslagen werden door en het zuidelijk halfrond.
de goden van Olympus, die wij beter kennen als Zeus, Apollo en
Aphrodite... Okeanos wordt vaak afgebeeld als een oude man
die een kruik vasthoudt waaruit de meren, stromen en rivieren
wegstromen.

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 14/02/2019 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 15/02/2019
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.

En wat als de aarde de zee was?
De oceanen bevatten 97% van al het water dat beschikbaar is
op aarde. Ze bedekken ongeveer 71% van het aardoppervlak.
Ze geven onze aarde zelfs haar bijnaam: de blauwe planeet
(naar de kleur die te zien is wanneer men vanuit de ruimte naar
de aarde kijkt). Je kunt je dus afvragen of het niet beter was
geweest om haar zee te noemen in de plaats van aarde.

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

De zeeën en oceanen hebben een oppervlakte van 361 miljoen
vierkante kilometer en hun totaalvolume is ongeveer 1,3
miljard kubieke kilometer. Om je een idee te geven hoeveel dat
➔ vervolg op de volgende pagina

Vijf oceanen en tientallen zeeën

Zoals dat vaak het geval is, zijn het dus het maatschappelijke middenveld en de burgers
die serieuze initiatieven voorstellen. Denk maar aan de jonge Nederlander Boyan Slat,
De oceaan is een bron van leven, krachtig, puur, onverzettelijk en onverwoestbaar.
de bedenker van de Ocean Cleanup. Hij is nog maar 18 jaar, maar hij gaat de uitdaging
Gedurende duizenden jaren heeft de oceaan de mens gefascineerd en angst
aan om de oceanen op te ruimten met een systeem van drijvende armen die het plastic
aangejaagd. Hij werd door tal van volkeren vereerd als een echte god. In amper enkele
afval vangen en recycleren. Volgens deskundigen kan dat systeem in vijf jaar tijd de
tientallen jaren tijd is de mens er echter in geslaagd om het leven van de oceaan en
helft van het afval van het “zevende continent” opruimen.
alle soorten die erin leven in gevaar te brengen.
De overexploitatie van de rijkdommen, de overbevissing en de vervuiling hebben een
verwoestend effect op het ecosysteem van de oceanen, dat veel fragieler blijkt dan
men dacht. Iedereen heeft op sociale media wel de beelden gezien van een duiker die
door het plastic afval zwemt in het vroeger zo paradijselijke water in Bali. En in de
Stille Oceaan drijft er tussen Hawaï en Californië een vuilnisbelt die drie keer zo groot
is als Frankrijk.

Een zevende continent van plastic
Flessen, verpakkingen, wattenstaafjes, luiers, vislijnen en microdeeltjes worden
samengeduwd door enorme draaikolken die gevormd worden door de zeestromingen.
Ze klonteren samen en vormen wat sommigen “het zevende continent” noemen.
Een groot deel van dat afval bestaat uit “spookuitrustingen” zoals vissersnetten of
touwen, die vaak afkomstig zijn van illegale visboten. Dat soort sluikafval zou elk jaar
verantwoordelijk zijn voor de dood van meer dan 100.000 dolfijnen, walvissen en
zeehonden.
Andere dieren zoals zeevogels en vissen zijn ervan overtuigd dat het voedsel is en eten
het plastic op. Ze sterven van honger of vergiftiging of stikken. Wanneer het plastic
dan uiteindelijk ontbindt, valt het uiteen in gevaarlijke microdeeltjes die in de maag
van vissen terechtkomen en op die manier ook in onze voedselketen.

2050: meer plastic dan vissen?
Het ecologische evenwicht van de zeeën en oceanen wordt ook verstoord door de
vervuiling die veroorzaakt wordt door afvalwater. Daardoor woekeren bepaalde
algensoorten ten koste van de fauna en flora die in het water leven. Erger nog! Lang
werden de voorraden vis en schaaldieren als onuitputbaar beschouwd, maar vandaag
worden ze bedreigd door de industriële visserij waardoor onze oceanen leeggevist
worden.
Net zoals de ontbossing brengt de leegloop van de oceanen ons leven in gevaar. Als er
niets verandert, zullen we volgens sommige wetenschappers meer plastic dan vissen
in de oceanen vinden in 2050. In de huidige omstandigheden vreest men zelfs dat de
schade aan de oceanen onomkeerbaar zal zijn.
Er zijn nochtans politieke oplossingen, maar die zijn moeilijk in de praktijk te brengen
gezien de vele landen die betrokken zijn en die verschillende belangen, geschiedenissen,
culturen en middelen hebben.

SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN (SOA’S):
WAT ZIJN DAT?
Er bestaan verschillende soa’s waaronder syfilis, chlamydia, herpes en
gonorroe, maar de bekendste is ongetwijfeld aids. Soa’s zijn aandoeningen die
hoofdzakelijk via seksueel contact worden overgedragen.
Alle soa’s kunnen overgedragen worden via anale en/of vaginale penetratie.
Sommige soa’s worden bovendien ook overgedragen via fellatie, cunnilingus,
anilingus of strelingen.
Alle informatie over de manier waarop soa’s worden overgedragen en over
risicogedragingen vind je op https://www.seksualiteit.be/soas/besmetting-metsoas.
Vandaag zijn soa’s echter niet meer onvermijdelijk. Soa’s kunnen voorkomen
worden door voorbehoedsmiddelen te gebruiken, zich regelmatig te laten testen
en eventuele opgespoorde soa’s te behandelen. Het is de combinatie van die
drie elementen die ervoor zorgen dat je je seksualiteit kunt blijven beleven en
daarbij toch jezelf en je partners beschermt. Daarom spreekt men tegenwoordig
van “gecombineerde preventie”: preventie – testen – behandeling.
Meer info vind je op:
https://www.seksualiteit.be/seksueel-overdraagbare-aandoeningen
https://www.allesoverseks.be/soas-hiv

DIT ZIJN DE GELUKKIGE WINNAARS
VAN DE WEDSTRIJD VAN NUMMER 20:
1D
 e Media Markt-cadeaubon van 50 euro werd gewonnen door
Duygu Vardar.
2 Corentine Hollanders wint het spel “Cobra Twist”.
3 Augustin Wezel wint de dvd-box van Daniel Craig – 007-collectie.
Sanae Aârab kan genieten van de luidspreker met Bluetooth.
4H
 et boek “L’histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal” is

voor Elias Friso en het boek “Serafina en de Kronkelstaf” werd door
niemand gewonnen.
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JE RECHTEN
•
•
•
•

vragen om je gegevens te wijzigen/verbeteren (fouten bijvoorbeeld)
vragen welke informatie onze dienst over jou heeft
vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken
vragen om jouw gegevens te verwijderen

Als je vragen hebt of problemen hebt met de gegevens die wij van jou gebruiken, kun je
ons contacteren via e-mail naar jeugd@etterbeek.be of per brief naar de dienst Jeugd,
Oudergemlaan 113 in 1040 Brussel.

DUS
Het MAG wordt voortaan niet automatisch verstuurd naar alle Etterbeekse jongeren tussen
12 en 18 jaar.
Je moet ons schriftelijke toestemming geven, een handtekening van je wettelijke
verantwoordelijke bezorgen (voor - 13 jaar) en je gegevens doorgeven. Je kunt
ons het onderstaande antwoordstrookje terugbezorgen via e-mail naar jeugd@
etterbeek.be of per post naar: dienst Jeugd, Oudergemlaan 113 in 1040 Etterbeek.
Je kunt je ook inschrijven via de website van de gemeente: https://www.etterbeek.be/
inschrijving/hetmag

Gelieve het strookje in te vullen in hoofdletters.

DE AVG OF ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING

Naam: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Voornaam: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Je hebt waarschijnlijk al veel over de AVG gehoord. Door die AVG moeten wij
onze manier van werken voor het versturen van het MAG aanpassen

WAT IS HET?

Handtekening van de jongere


Handtekening van de wettelijke
verantwoordelijke (- 13 jaar)

Een reglement dat je privéleven beschermt en het gebruik van je persoonlijke
gegevens respecteert.

Adres: ........................................................................................... Nr./Bus: .....................

WAARVOOR WORDEN JE GEGEVENS GEBRUIKT?

Geboortemaand en -jaar: �����������������������������������������������������������������������������������������������

•

❍ Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens enkel bewaard worden voor het versturen

om je het MAG te kunnen sturen, om ervoor te zorgen dat je prijzen kunt
winnen, om je uit te nodigen voor evenementen die wij organiseren
• om je een antwoord te kunnen sturen als je ons contacteert
• om je te verwittigen in geval van technische problemen

E-mail: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

van het MAG.
❍ Ik ga ermee akkoord informatie/uitnodigingen te ontvangen over evenementen die
voor mijn leeftijdsgroep bedoeld zijn.

HOELANG?
van je 12 jaar tot je 18 jaar, de leeftijd waarvoor het MAG bedoeld is

Je gegevens worden automatisch verwijderd wanneer je 18 jaar wordt.
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Beantwoord de vragen en maak kans op:
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 Ontrafel het mysterie rond de dood van de geest door samen te
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 Fnac-cadeaubon ter waarde van € 50.
C 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

werken met de andere spelers. Enkel zo zal de geest rust vinden!

Eén speler kruipt in de rol van de geest, de anderen proberen het
mysterie rond zijn dood te ontrafelen. De geest kan niet spreken,
maar zet de spelers op het goede spoor via droomkaarten. Probeer
aan de hand van voorspellingen en een goede samenwerking te
achterhalen wat er echt gebeurd is.

E Maak plezier met je vrienden: verstopplaatsen, een labyrint en tactiek
maken deel uit van het spel!
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