Editie 20
herfstnummer
2022

voor
d
a
l
b
b
clu

ke
mikmak

Wesley is
verslaafd aan Lego

Dit gebeurt
er
met je mat
ras

rs

Junior
Energiecoach

VIJF HEEL
GOEDE REDENEN

Wil jij hier de volgende keer
staan? Stuur dan je leukste
foto in je MikMak-outfit én
vijf vingers in de lucht naar:
mikmak@oss.nl!

Clubblad voor
mikmakkers

Waarom je vrienden en vriendinnen
ook lid van MikMak moeten worden:
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Omdat jij lid bent.
Duh...
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Ze krijgen een gaaf
starterspakket.
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Ze krijgen vier keer per
jaar het MikMak-clubblad.
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Ze mogen gratis naar
MikMak-events.
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hetzelfde team!
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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 van 5 t/m 12 jaar.
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Vriendenboekje 18
Herfstbingo! 20
Dit clubblad is speciaal voor alle leden van MikMak, de club voor kinderen van 5 t/m 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 winter
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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LEGOWEEKEND
Hou je van Lego? Kijk dan gauw of je op 17 of 18
september naar het Legoweekend kunt! Tussen
11.00 en 16.00 uur kun je er bouwen én Lego-
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kunstwerken bekijken van andere Lego-fans.
Er zijn zelfs Lego-draken! Ook mag je rijden met
radiografisch bestuurbare Lego-auto’s. Kom je ook?
(de toegang is gratis)

Wat een feest! Sinds kort
zijn er maar liefst 2.000
MikMakkers. Precies in het
jaar waarin MikMak vijf jaar
bestaat… het kan bijna niet
mooier. Wie ons 2.000e
lid is? Dat is Sarah uit Oss.
Welkom, Sarah!

Het Legoweekend is
bij kinderboerderij De
Elzenhoek: Anna van
Schuurmanstraat 602, Oss.

DAG VAN DE
DUURZAAMHEID
Binnenkort is er weer een Dag van de Duurzaamheid. Een leuk uitje voor jou en je
gezin! De dag is op 16 oktober, bij kinderboerderij De Elzenhoek. Tussen 12.00 uur
en 16.00 uur is er van alles te doen. Ook voor kinderen dus!
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De MikMakkersdag komt
eraan! Op zondag 2 oktober is
het zover. Hopelijk heb je je
aangemeld, want we gaan
er een superleuke dag van
maken. We zien je snel!
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Het is weer bijna World
Cleanup Day! Op 17 september
gaan duizenden mensen hun
buurt opruimen. Doe je mee?
Pak je hesje en je prikker en
ga op pad! Samen maken we
de straten schoner.

Heksjeroute wint grote prijs
Hoera! De Heksjeroute heeft een grote prijs gewonnen. De Heksjeroute is
namelijk de leukste ‘buurtactiviteit’ van Nederland. En daar zijn wij als MikMakkers
trots op. Want de Heksjeroute is bedacht voor kinderen die houden van de spelen,
bewegen en… de natuur! Je leert bijvoorbeeld veel over het bos en de dieren die
er wonen. Ken jij de Heksjeroute al? Gauw op pad!
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WESLEY IS
VERSLAAFD AAN LEGO

Lego huren? Hoezo?

“Simpel. Waarom zou je Lego kopen? Dat kost veel geld.
En als je er op een dag niet meer mee speelt, staat
het maar in de kast. Zonde toch? Mijn Lego mag je vier
weken houden. Lekker bouwen dus! Daarna breng je de
Lego terug. Dat is een stuk goedkoper dan kopen, én
beter voor het milieu. Want eigenlijk is dit recyclen.”
Maar… Lego hébben is toch veel fijner?

“Vroeger misschien wel. Maar de films op Netflix zijn
toch ook niet van jou? Bij Lego is dat hetzelfde. Je hoeft
het niet te hebben om ervan te genieten.”

Pas op! Het artikel dat je nu gaa
t
lezen, gaat over iemand die ver
slaafd
is… aan Lego! We hebben het ove
r
Wesley Bakker uit Uden. Hij is 36
en
dol op Legosteentjes. En het mo
oie is:
van Wesley mogen anderen ook
met zijn Lego spelen. Je
kunt Lego bij hem huren!

Wat kun je bij jou huren?

“Van alles! Hele bakken vol Lego, heerlijk om zelf mee
aan de slag te gaan. Met de Star Destroyer van Star
Wars bijvoorbeeld. Of Kasteel Zweinstein van Harry
Potter. Ook heel mooi is het Super Mario Legopakket. En
zo kun je nog meer huren.”
We hoorden dat er ook een Lego Club bestaat?

“Klopt! Laatst hebben we boten gebouwd. Daarmee
deden we wedstrijden op het water. Supergaaf!”

Hoeveel Lego heb je zelf eigenlijk?

“Wel meer dan een miljoen steentjes. Als je die allemaal
achter elkaar legt, krijg je een lint van wel tien kilometer.
Dat is twee dagen wandelen met de avondvierdaagse.”
Speel je zelf nog steeds met Lego?

“Zeker weten. Ik was vijf toen ik mijn eerste Lego kreeg:
een brandweerkazerne. In een half uurtje had ik hem

ALS KIND WAS
WESLEY AL DOL
OP LEGO!

in elkaar gezet. Dat was het begin. En eigenlijk ben ik
nooit gestopt. Op dit moment bouw ik bijvoorbeeld een
megagrote Ninjago-toren.”
Als we Lego huren, hoe krijgen we die dan thuis?

Alles weer compleet

“Fietskoeriers brengen de Lego naar je huis of een

Als Wesley Legopakketten terugkrijgt, brengt

afhaalpunt. Geen auto’s dus, dat is beter voor het

hij de Lego naar een speciaal team. Deze

milieu.”

mensen tellen de Legosteentjes na, maken
ze schoon en sorteren alles. Klaar voor de
volgende Legofan!
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Zelf Lego huren
van Wesley? Al
zijn Lego staat op
bricksaholic.com.

Dat zullen de MikMakkers leuk vinden!

“Ik vind de MikMakkers ook geweldig. Heel mooi dat ze
op pad gaan om rommel van anderen op te ruimen. Zo
houden we samen de wereld schoon!”
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Weet je hoeveel matrassen we in
Nederland weggooien? Meer dan
1,5 miljoen per jaar! Dat is een
stapel die hoger is dan duizend
Eiffeltorens op elkaar.

Nieuw bed? Nieuw matras! Hopelijk lig je er heerlijk op.
Maar… wat gebeurt er met je oude matras? We leggen
het uit in vijf stappen.
Verbranden? Dacht het niet!

Vroeger werden matrassen verbrand. Zonde!
Gelukkig doen we het nu anders. Vanaf het
Duurzaamheidsplein gaan matrassen naar het
bedrijf Retourmatras.
Welkom, matrassen!

Oude matrassen breng je naar het
Duurzaamheidsplein. Daar is een

Uit elkaar halen

Bij Retourmatras weten ze precies hoe een
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matras in elkaar zit. En dus ook hoe ze het uit

aparte ‘matrascontainer’.

elkaar moeten halen.
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Netjes sorteren

Een nieuw leven

De hoes, de vulling, de vering… alle losse

Nu zijn de onderdelen weer te gebruiken.

onderdelen worden netjes gesorteerd.

Ze krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als
judomat, of ondertapijt. Super toch?

Matrassen recyclen gebeurt dichterbij
dan je denkt: Retourmatras is een bedrijf
in Zeeland (het dorpje bij Uden).
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Ongeveer driekwart van alle
Nederlandse matrassen wordt
gerecycled (75 procent). Daarmee
is Nederland koploper in de wereld.
Mogen we trots op zijn!
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Knutselen

Eekhoorn van eikels
In de herfst is er veel moois te zien en te vinden in het
bos! Met al die spullen kun je lekker knutselen. Maak
bijvoorbeeld deze leuke eekhoorn van eikeldopjes.
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Op pagina 6 staat een interview met Wesley Bakker. Hij vertelt
over zijn passie voor Lego. Ben jij ook gek op Lego? Los dan snel
deze puzzel op! Hiermee kun je namelijk een Legopakket winnen
(je mag het niet houden, maar wél vier weken gebruiken).

1. Neem een tas mee naar het bos en speur naar eikeldopjes.
2.	Zoek een klein takje en wat mooie blaadjes.
3.	Teken thuis op een groot blad een eekhoorn (of laat iemand
anders dat doen).
4.	Kleur je eekhoorn bruin.
5.	Plak eikeldopjes op de vorm van je eekhoorn.
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6.	Versier je kunstwerk met de blaadjes. Klaar!
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Stuur je antwoord naar mikmak@oss.nl en
wie weet ben jij wel één van de drie winnaars!
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Win prijzen!
Doe jij met je gezin mee met Junior Energiecoach? Dan maak je kans op leuke
prijzen. Bijvoorbeeld: een eigen boom in het Junior Energiecoach Bos! En zo zijn
er nog meer mooie beloningen. Meedoen dus!

Junior Energiecoach is een spel van de gemeente
Oss. Met je gezin doe je allerlei challenges, puzzels
en experimenten. Ook ga je op ontdekkingsreis.
Met tv-held Varkentje Rund ga je op lampenjacht en
stekkerexpeditie. Elke week is er een nieuwe video
met nieuwe challenges.
Zo oud moet je zijn

Meedoen aan Junior Energiecoach is gemakkelijk
en leuk. Maar eerst een spelregel: kinderen die

DOE MEE
MET JUNIOR
ENERGIECOACH

meedoen, moeten minimaal 7 jaar zijn, en jonger
dan 12 jaar.
Weet jij de antwoorden?

Het spel kost weinig tijd, ongeveer een half uurtje
per week. Na vijf weken ben je een echte Junior
Energiecoach. Want je leert van alles over energie.
Bijvoorbeeld hoe je zuiniger kunt zijn met energie.
En weet jij welke elektrische apparaten het meeste
stroom verbruiken? Of hoeveel lampen er branden in

Eerste in Brabant
Oss is de eerste gemeente in Brabant die
meedoet aan de Junior Energiecoach. En daar

Weet jij veel over energie? En je ouders/verzorgers,
broertje(s) en zusje(s) ook? Dan zijn jullie het perfecte
gezin voor Junior Energiecoach!

zijn we trots op. Ook de burgemeester en de

jouw huis? Straks wel!
Meedoen aan Junior Energiecoach is gratis.
Er is plaats voor 50 gezinnen. Dus wil je meedoen?
Geef je dan snel op:

wethouders! Jacco Peter Hooiveld is wethouder.
Hij weet alles van energie. Hij vertelt: “Junior

www.ossschakeltdoor.nl/junior

Energiecoach is een mooie actie. Want ook
gezinnen kunnen zuinig zijn met energie! En alle
energie die we besparen, hoeven we niet op te
wekken. Supergoed dus!”
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Sara gingen in hun
Teun, Lieke, Gijs en
n
de buurt op te ruime
vakantie op pad om
is weer brandschoon!
De Spoorlaan in Oss

De Grotestraat in Huisseling (Ravenstein)
is weer helemaal schoon, dankzij Sterre.
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Een stoere M

Goed gedaan, Sterre!

Als je zov

eel afval

ophaalt a
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ag je trots
zijn.
En zo te
zien is ze
dat!
Sienna, m

Alissa haalde
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WISSELING VAN DE WACHT
Nieuwe MikMakkers zijn altijd welkom. Een van de
nieuwste MikMakkers is Liv (4 jaar). Soms stoppen
er ook MikMakkers. Zoals Guusje (12 jaar).

Liv is een van onze kersverse
MikMakkers. We gingen bij haar
op bezoek!

Wat heb je allemaal opgeruimd?

Als we aanbellen bij de familie van Hal, heeft Liv

Wat vind je van het MikMak-clubblad?

haar MikMak-kleding al aan. Ze heeft zelfs nét een

“Leuk! Ik heb met mama al puzzels gemaakt.

rondje schoongemaakt!

Die over babydiertjes vond ik heel leuk.

“Papiertjes van chocolaatjes, propjes, plastic en een
zwemluier van mijn zusje Kee.”

Maar het liefste ga ik afval opruimen. Het
Liv, waarom ben je MikMakker geworden?

Guusje heeft veel ervaring met
afval opruimen. En dus kan ze Liv
mooi wat tips geven!

“Ik vind het leuk om zelf afval op te halen met

Guusje, wanneer ben je MikMakker geworden?

Waarom vind je afval opruimen belangrijk?

“Toen ik 8 was. Ik hoorde van vriendinnen hoe leuk

“Afval is niet goed voor de natuur. En als dieren afval

het was om afval op te ruimen. Samen met mijn

eten, kunnen ze daar dood van gaan.”

is leuk om MikMakker te zijn.”

andere kinderen. Tante Imke heeft me opgegeven
als verrassing. Superleuk!”

moeder en vader heb ik de website bekeken en
daarna ben ik lid geworden.”

Heb je nog tips voor Liv en andere

Wat draag je, als je gaat MikMakken?

nieuwe MikMakkers?

“Een hesje, een grijpertje, een pet en

Waarom vind je het belangrijk om afval op

“Let op met glas of andere kapotte dingen. Pak

handschoenen, omdat afval vies is. En ik neem

te ruimen?

afval alleen op met je handschoenen of met je

ook mijn emmer mee.”

“Afval is slecht voor de aarde. Zeker als het lang

knijpstok. Maar vooral: vraag je vrienden om mee

blijft liggen, zoals plastic of kauwgom.”

te doen. Én om ook MikMakker te worden. Samen

Ben je al vaak gaan MikMakken?

MikMakken is supergezellig!”

“Nog niet zo heel vaak. Ik zit net op school, dus ik

Wat heb je allemaal gevonden?

had het druk met afspreken. In de vakantie ben ik

“Bij een meertje vlakbij ons huis vonden we veel

Moet je speciale kleding aan als je

bierflesjes, plastic flessen en vishaakjes…. Op die

gaat MikMakken?

plek zitten vaak vissers. Er lagen ook wel eens

“Je MikMak-hesje natuurlijk. En zorg voor schoenen

bouwmaterialen, zoals dakpannen. Eén keer vonden

en kleding die vies mogen worden, want je

we zelfs een kapotte vishengel.”

kunt wel eens in de modder stappen. En pas

wel gaan MikMakken. Binnen én buiten!”

op voor brandnetels: niet gaan MikMakken met
Je bent gestopt als MikMakker.

slippers aan!”

Ga je het missen?
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“Ik vond het heel leuk om te doen, maar ik zit nu

Ruim je nog wel eens afval op?

op de middelbare school. Daardoor heb ik het best

“Zeker! Maar alleen als het veilig is. Ik ben geen

druk met huiswerk. Verder zit ik op toneel. Ik ga me

MikMakker meer, maar afval opruimen blijft

dus niet vervelen!”

hartstikke belangrijk.”
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Kennismaken met
mikmakkers

Wie ben ik?
Naam:

DIT EET IK HEEL GRAAG:
EN DIT LUST IK ECHT NIET:
HIER BEN IK FAN VAN:

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:

FILM

Mijn favoriete
TV-PROGRAMMA
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BOEK

Daarom ben ik
MikMakker:

Mijn lievelingsvak
op school:
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Doe je mee aan de herfstbingo? Kun jij alle dieren en
planten vinden? Op naar het bos!

Gekleurde bladeren

Spinnenweb

Elfenbankje

Een mooie schuilplaats voor kleine
beestjes in het bos. Kijk maar eens
onder een stapel bladeren!

Een spinnenwebdraad is
sterker dan staal!

Deze paddenstoel groeit
op oude boomstronken.

Kastanje

Mos

Eikels

Het binnenste van de tamme
kastanjes kun je eten. Ze smaken als
een soort noten.

Mossen hebben geen wortels,
maar draden. Die gebruiken
ze om klimmen.

Een eikenboom kan wel meer
dan 600 jaar oud worden!

Vliegenzwam

Spin

Helikoptertjes

Deze paddenstoel ziet er lief uit,
maar is giftig. Afblijven dus!

Er zijn over de hele wereld
zo’n 40.000 tot 50.000
spinnensoorten!

Dit zijn de zaadjes van de
esdoorn. Het zijn net kleine
helikoptertjes. Gooi er maar
eens een in de lucht!

