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En jullie maken je buurt
natuurlijk schoner!
Waar wacht je nog op? Ga naar www.mikmakkers.nl en meld je vrienden en
vriendinnen aan. Het lidmaatschap is gratis voor kinderen tussen 5 en 12 jaar.
2

puzzel 20
Dit clubblad is speciaal voor alle leden van MikMak, de club voor kinderen tussen 5 en 12 jaar die de
strijd aangaan met zwerfafval in hun buurt. Lid worden is gratis, kijk op www.mikmakkers.nl.
De volgende uitgave verschijnt in de herfst.
Redactie: Texperts • Ontwerp: Circa Twee • Drukwerk: Wihabo • Verspreiding: depostBode
MikMak is een initiatief van de gemeente Oss • mikmak@oss.nl • tel. 14-0412
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Hier is-ie dan: de zomerspaarkaart! Krijg jij hem weer
vol? We hebben het eerste vakje alvast voor je ingevuld.
Mail een foto van je volle spaarkaart naar mikmak@oss.nl.
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Dan krijg je een leuke verrassing!
Iedere keer als je geMikMakt hebt,
mag je een sticker plakken.

De route van muis
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in M eg en

Ben jij al eens in de natuurspeeltuin Graaf van Megen geweest? Deze
zomer kun je er ook een leuke wandeling maken, samen met muis. Muis
gaat een stukje wandelen, en komt onderweg allerlei dieren tegen! Een
enge hond (die eigenlijk niet zo eng is) en een wijze uil bijvoorbeeld! En
als je goed kijkt, zie je ook nog de MikMakkers bij Egeltje Prik.
Loop je mee?
Het boekje voor de wandeling kun je hier downloaden en printen:
natuurlijkbewegenmegen.wordpress.com.

De ve rh ale n va
n M uis

Lekker puzzelen!
Heb je zin om te puzzelen? We hebben alle puzzels uit de vorige MikMak-clubbladen
bij elkaar gezet. Je vindt ze hier: www.mikmakkers.nl/puzzel.

Landelijke
Opschoondag
Normaal is de Landelijke Opschoondag in maart. Dan beginnen we met z’n allen schoon aan de lente.
Dit jaar kon dat helaas niet doorgaan door het virus. Maar we slaan die Landelijke Opschoondag
natuurlijk niet over! Op 19 september halen we hem daarom in. Doe jij ook weer mee?
Ga jij een eigen opschoonactie houden op deze dag? Hier kun je hem aanmelden:
www.supportervanschoon.nl/kaart/actie-aanmaken. En kijk ook eens op pagina 13.
Daar staat hoe je zo’n opschoonactie organiseert.
Maar je kunt natuurlijk ook aansluiten bij een actie van je school of in je buurt.
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MikMakker Boaz heeft
een eigen bedrijfje!

Hoe is Peer voor Meneer begonnen?
“Ik vind dat er te veel plastic in de natuur ligt. Dat is slecht
voor de dieren en planten. Daar wilde ik iets tegen doen.
Mijn moeder en ik naaiden al broodzakken van stof voor
bij de bakker. Dan konden we ons brood zonder plastic zak
kopen. Toen bedachten we: die stoffen zakken kunnen we
natuurlijk ook voor andere mensen maken!”
En toen begon je je eigen bedrijfje…
“Ja! We zijn eerst bij de winkel Het Depot in Heesch gaan
vragen of ze onze spullen wilden gaan verkopen. Dat
wilden ze. En dat ging zo goed, dat ze de spullen ook
officieel in de winkel gingen leggen. Toen zijn we naar de
Kamer van Koophandel gegaan. Daar kun je je inschrijven
als je een bedrijf begint. Dat was best spannend. Daar heb

Op bezoek bij
de burgemeester
Boaz heeft onze burgemeester verrast met een
mandje met zelfgemaakte producten. Natuurlijk
ingepakt in een mooie furoshiki!
Wobine was erg blij met de mooie
producten, maar vooral ook
met de gedachte erachter:
Boaz zorgt voor eerlijke
producten én minder plastic
verpakkingen. Zo geeft hij
het goede voorbeeld en laat
hij zien dat het anders kan.

ik een handtekening gezet en nu zijn we een echt bedrijf.”
Een echt bedrijf, is dat niet ook veel werk?

Boaz heeft ook een echte website voor zijn

“Het is soms wel een beetje vermoeiend, maar ik vind het

producten: peervoormeneer.myonline.store.

ook heel leuk om te doen. Zeker omdat ik nu mijn eigen
geld verdien.”
Welke dingen verkoop je allemaal?
Hoe kwam je eigenlijk op de naam ‘Peer voor Meneer’?

“Ik verkoop dus herbruikbare broodzakken.

“Ik neem altijd een peer mee naar school. En mijn

Maar ook wasbare wattenschijfjes en een

ouders vragen dan: heb je je peer voor meneer bij je?

lunchwrapper. Dat is een soort stoffen doek waar

Dat vonden we zo leuk klinken dat we het bedrijfje zo

je je lunch in kunt wikkelen. Die kun je steeds

hebben genoemd.”

opnieuw gebruiken. Ook verkoop ik furoshikidoeken van stof. Daarmee kun je je cadeautjes
inpakken, zodat je niet steeds nieuw papier
hoeft te gebruiken. En ik verkoop wasmiddel
en shampoobars.
Wat is je favoriet?
“De shampoobar! Veel mensen willen die kopen,
en ik gebruik ‘m zelf ook. Hij ruikt heel lekker!”

We moeten minder plastic gebruiken, vindt Boaz Uitermark.
Daarom richtte hij samen met moeder Nike zijn eigen
bedrijfje op: Peer voor Meneer. Dat was heel spannend,
maar óók heel leuk, vertelt hij.

Boaz is ook MikMakker. Hij helpt de
natuur dus dubbel: door minder plastic te
gebruiken én door zwerfafval op te rapen.
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Boaz heeft ook al in
de krant gestaan
met zijn bedrijfje!
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Wat hebben jullie veel geMikMakt! Super,
jullie buurten zijn weer een stuk schoner.
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Jael, Daphne en Sara
Luana, Alissa, Lynn, Floor,
. Goed gedaan meiden!
hadden hun spaarkaart vol

Michelle en

En ook Viggo en Ian
hebben
de buurt weer een stu
k
netter gemaakt.
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Tijano en Sienna hebben
ook gezellig geMikMakt.

het
en Nora hebben
Saar, Lieke, Rick
bezig!
gemaakt. Goed
park mooi schoon
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Muziek met stofzuigers

Kort nieuws

Je kunt bijna overal muziek mee maken. Met lepels op de pannen, met een
vorkje in een kopje, blazend over een flesje…
Maar Ad van Aart maakt wel heel bijzondere muziek. Hij gebruikt orgelpijpen

Gerecycled speelgoed

en oude stofzuigers! De stofzuigers blazen lucht door de orgelpijpen,
waardoor die verschillende klanken gaan maken. Hij heeft er zelfs al een

Hou jij ook zo van zandkastelen bouwen in de zandbak of op het strand?

‘expositie’ mee gehad. Al zijn apparaten stonden in een ruimte, en mensen

Rinke, Sylvia, Dennis en Jeroen van het bedrijf Zsilt ook! Maar zij vinden

konden er daar naar komen luisteren.

ook dat we minder plastic moeten gebruiken. Daarom bedachten ze iets
superslims: ze gingen strandspeelgoed maken van gerecycled plastic.

Wil je weten hoe dat klinkt?

Hun emmers en schepjes zijn dus helemaal gemaakt van oud plastic, zoals

Zoek op YouTube dan eens naar: Ad van Aart.

shampooflessen en plastic drinkverpakkingen.
Benieuwd wat ze allemaal hebben? Kijk maar eens op www.zsilt.nl.

Je eigen schoongebied
Ruim jij vaak zwerfafval op in dezelfde straten? Dan kun je nu

Mooie
afvalbakken!

Een tijdje geleden kon je je eigen afvalbak
ontwerpen. In het vorige clubblad stonden de
winnende ontwerpen. De mooie afvalbakken

je eigen ‘schoongebiedje’ krijgen! Op de site van Supporter
van Schoon kun je aangeven waar jij schoonmaakt. Zo ziet

Kijk maar eens op:

iedereen wat voor werk je doet!

www.supportervanschoon.nl/kaart/gebied-aanmaken

zijn inmiddels geplaatst. Kijk maar!

Jill

Amy

“Ik vind het belangrijk dat

“Als we goed ons afval

we goed voor de wereld

opruimen, dan kunnen de

zorgen, zodat de tijgers

planten en dieren beter en

niet uitsterven.”

gezonder leven. Daarom

Statiegeld op
plastic flesjes
Goed nieuws! Vanaf volgend jaar moet je statiegeld betalen

ruim ik op.”

voor kleine plastic flesjes. Maar waarom is dat eigenlijk goed
nieuws? Nou, op dit moment hoef je alleen statiegeld te
betalen voor grote plastic flessen. Mensen leveren die flessen
in om hun statiegeld terug te krijgen. Maar kleine flesjes
gooien ze vaak weg op straat. Dat is natuurlijk niet goed
voor de natuur. Als ze voor die flesjes ook statiegeld moeten

Rebecca
en Daniel
“Opruimen op straat
kan geen kwaad!”
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betalen, zullen mensen ze minder snel op de grond gooien.
We moeten wel nog even geduld hebben, want pas vanaf
volgend jaar komt dat statiegeld er.
Pssst… nog een voordeel. Als jij nou straks een flesje vindt,
dan is die 15 eurocent waard.
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deksel.
container met een oranje

Wist je dat…

Zo organiseer je
een opruimactie
Het is natuurlijk heel leuk om zwerfafval op te ruimen met andere
MikMakkers. Maar hoe gaaf is het om je buurt schoon te maken
samen met buurtbewoners? Je kunt hiervoor je eigen opruimactie
organiseren. Hieronder lees je hoe je dat doet.

... de fabrieken voor het
plastic recyclen elke dag
40 volle vrachtwagens
met plastic verpakkingen
en blikjes binnenkrijgen?
Dat is zo’n 200.000 kilo!

Van tevoren moet je een paar dingen regelen:
1.

Bepaal eerst de route en de dag:
•

Waar wil je gaan opruimen?

• 	

Op welke dag?

• 	Hoe laat?
• 	En waar is het verzamelpunt?
2.	
Als je dat bedacht hebt, kun je mensen vragen om mee te doen. Zet bijvoorbeeld een berichtje op
Misschien wel nieuw
een flesje appelsap
in de supermarkt!

Facebook. Of hang een poster in de bibliotheek of supermarkt. Of zet een berichtje in een lokale krant.
3.	
Regel met de gemeente dat je genoeg opruimspullen krijgt, zoals knijpers. En maak afspraken over het

Winkel

ophalen van het zwerfafval. Je kunt daarvoor met de gemeente bellen via 14-0412. Zij vertellen dan wie
je daarbij kan helpen. Of stuur een mailtje naar mikmak@oss.nl.

Daarmee kan een andere
fabriek er weer nieuwe
plastic verpakkingen
van maken.

Hier vermalen machines
het plastic tot kleine
stukjes en wassen ze het.
Daarna worden er kleine
korrels van gemaakt.

Al dat plastic wordt samengeperst in hele grote
blokken van wel een paar honderd kilo. Die blokken
gaan weer naar een andere fabriek.

Vuilniswagens halen het
plastic op en brengen het
naar een hele grote fabriek
in Rotterdam.

En dan is het tijd voor de actie zelf!
4. Zorg dat je op tijd op het verzamelpunt bent.
5. Neem voldoende opruimmaterialen mee.

Het afval gaat daar in een
héle grote zeef, met grote
en kleine gaten. Zo worden
de grote stukken en
kleine stukken plastic van
elkaar gescheiden.

6. Spreek een tijd af waarop iedereen weer terug op het verzamelpunt is.
En dan kun je gaan!
En een leuk extraatje? Trakteer iedereen op het eind op limonade en wat lekkers.
Zo kun je de actie gezellig afsluiten.

Daarna haalt een magneet
de metalen verpakkingen
eruit. En een scanner haalt
de kartonnen drank
verpakkingen eruit. Zo blijft
alleen het plastic over.

Veel succes!

Wil je meer weten?
Hier staat het stappenplan:
www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/opschoonactie-organiseren.
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Lekker in de tuin!
Vind jij het ook zo fijn om in de zomer buiten te zijn?

Puzzel
2

1

Lekker voetballen, in het gras liggen of… nieuwe plantjes

3

planten! Maar niet iedereen heeft een eigen tuin om dat

4

te doen. Gelukkig zijn er ook andere oplossingen!
5
6
7

3
9

Buurttuin
Ben jij weleens langs een buurttuin gefietst? Dit zijn tuinen die
de Stadse Boeren Oss samen met de bewoners aanleggen.
Zij willen ervoor zorgen dat we meer stadslandbouw in de
gemeente Oss hebben. Dat kan natuurlijk met hele grote
velden, maar ook met buurttuinen! Daar kunnen mensen die
zelf geen tuin hebben groente en fruit verbouwen. En gezellig
samen tuinieren. Bij kinderboerderij de Elzenhoek is ook een

1. Hier kun je bloemen en groenten kweken als je geen tuin hebt.
2. De kringloop in dit clubblad gaat over…
3. Een tuin voor de hele straat.
4. Het bedrijf dat strandspeelgoed maakt van gerecycled plastic.
5. Een klein, piepend diertje.
6. Deze strooi je om mooie bloemen te planten.
7. Dit kun je organiseren voor een grote groep!
8. Een stuk fruit, en het eerste woord

buurttuin. Wil je weten waar er nog meer buurttuinen zijn? Kijk
dan op: www.stadseboerenoss.nl.
Wie weet is er wel een buurttuin bij jou in de buurt

Psst… Weet je een antwoord niet? Kijk dan nog eens naar de
verhalen in het clubblad. Daar vind je alle woorden!
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Skon Schip

Weetjes over de
Maas
Oss

De Maas is een rivier die begint in Frankrijk. Hij
stroomt daarna door België en Nederland naar de
Noordzee. De Maas is 950 kilometer lang en is een
‘regenrivier’. Doordat het in de winter meer regent,
staat het water in de Maas in de winter hoog. En in de
zomer, als het minder regent, staat-ie juist laag.

Wist je dat we in Oss een speciale boot hebben voor
het opruimen van zwerfafval? Skòn Schip heet de boot.
Hiermee kunnen we het water van de Maas schoon

We hadden opruimspullen bij ons, zoals knijpers, een

houden, maar ook de oevers en de strandjes. Zo komt er

schepnet, handschoenen en zakken. Het was wel schrikken

uiteindelijk minder afval in de Noordzee terecht!

wat er allemaal aan zwerfafval lag op de oever. We zijn dan
ook meteen aan de slag gegaan met opruimen!

Op een mooie zonnige dag zijn we uitgevaren. Aan boord
zaten MikMakkers Silver, Summer en Lenn. Ook kapitein

Wat we hebben gevonden: heel veel losse stukjes plastic,

Tonny, oma Elly, opa Chris en Nynke van team MikMak

blikjes, piepschuim, plastic lepels, plastic verpakkingen

voeren mee. We hebben de boot aangemeerd in een bocht

zoals flesjes, bakjes, bekers en verpakkingen, aanstekers

van de Maas tegenover de jachthaven Lithse Ham.

(best wel veel!), een schoenzool en een fietszadel. We
hebben alles in de boot geladen en meegenomen. Zo, dat
is weer mooi opgeruimd!

Wil jij ook graag een keer meevaren met Skòn Schip?
Stuur dan een mail naar MikMak@oss.nl en vertel
waarom jij graag een keer mee wilt.
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Kennismaken met
mikmakkers

Wie ben ik?

Dit eet ik heel graag:
En dit lust ik echt niet:
Hier ben ik fan van:

Naam:

Leeftijd:

Ik ruim het liefst samen op met:

Woonplaats:
Hier heb ik voor het laatst opgeruimd:

Later word ik:
Afval op straat vind ik:

Mijn grootste droom:

Mijn hobby's:

Mijn favoriete
film

boek
tv-programma
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Daarom ben ik
MikMakker:

Mijn
lievelingsvak
op school:
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Zomerpuzzel
1
Zie jij wat er op de plaatjes staat? Vul de goede

2

woorden in. Als je overal het juiste woord invult,
vind je de oplossing in de gekleurde vakjes.
Mail je oplossing naar mikmak@oss.nl. Uit alle
goede antwoorden trekken we één winnaar.

3

Die wint een strandpakket van Zsilt!

4
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7
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Fijne zomervakantie allemaal!
20

