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

Waarom je vrienden en vriendinnen
ook lid van MikMak moeten worden:

clubblad voor
mikmakkers
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Omdat jij lid bent.
Duh...

Op de agenda 4
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Ze krijgen een gaaf
starterspakket.

Interview met Hedwig 6
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Ze krijgen vier keer per
jaar het MikMak-clubblad.

4

Ze mogen gratis naar
MikMak-events.

Op naar de zomer 10
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Jullie zitten gezellig in
hetzelfde team!

Groen kinderfeestje 11

Mikmakkers in actie 8

Afvalstroom 12
Modetijgers 14
Knutselen 16
Twan bedankt!

Vriendenboekje 18

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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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 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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2 EN 3 OKTOBER

Een gastles van
het Wereld Natuur
Fonds bij jou in
de klas?

De MikMakkersdagen
komen eraan!
Het duurt nog even, maar dan is het weer zover:
de MikMakkersdagen. Vorig jaar kon de superleuke
MikMakkersdag in het Hoessenboschtheater niet doorgaan,
maar dit jaar hopelijk wel. Verheug jij je er ook al op?

Denk maar eens goed na. Waar wil

Vind je het leuk om van alles te horen
over leeuwen, apen of tijgers? Of wil
je weten hoe belangrijk de bossen
zijn voor onze gezondheid? Vraag
dan bij je juf of meester om een
gastles van het Wereld Natuur Fonds
bij jou in je klas. De WNF-vrijwilligers
vertellen je graag meer over de
natuur, het klimaat en de dieren.

je meer over weten? Over speciale
dieren, zoals de olifant, de neushoorn

Het wordt gaaf dit jaar: we gaan er

vuilnismannen komen om samen

In het volgende clubblad

leuke dagen van maken en vooral

muziek te maken: op tonnen, emmers

vertellen we je meer over

veel buiten spelen. Denk dan aan

en kliko’s. Dat wordt swingen

deze gave dagen. Hou je

boomklimmen, bouwen én schieten.

geblazen. Voor de oudere kinderen is

deze dagen vrij in je agenda?

Maar dat is nog niet alles: Alex komt

er een workshop graffiti. Voor jong en

langs met hond Joy, de hond die

oud zijn er dus leuke activiteiten.

of de panda? Of ben je benieuwd hoe

LEREN OVER DE NATUUR
IS HARSTIKKE LEUK

we het klimaat beter kunnen maken,
bossen kunnen behouden en plastic

Wil je zo’n gastles bij jou in de klas? Laat je juf of

kunnen verminderen? Het WNF heeft

meester dan een mailtje sturen naar educatie@

voor alle groepen leuke gastlessen,

regioteams.nl. Je kunt je ook inschrijven via de

waarin je al je vragen kunt stellen.

website van het Wereld Natuur Fonds: www.wnf.nl.

zwerfafval opruimt, en de drummende

29 AUGUSTUS

Heksjeroute: rennen,
springen en leren tegelijk
Wil je lekker rennen en springen in het bos? En
ondertussen van alles te weten komen over bomen en
dieren? Dat kan in de Geffense bosjes in Oss.

Daar loopt sinds kort een bijzonder wandelpad: de

Groot feest bij kinderboerderij
De Elzenhoek
Op zondag 29 augustus (van 10.00 - 16.00 uur) is
het groot feest bij kinderboerderij De Elzenhoek.
Die bestaat dan namelijk 50 (+1) jaar. En dat
moet gevierd worden! De hele dag is er dan ook
van alles te doen voor jong en oud.

Heksjeroute. Dat klinkt eng, maar het is vooral héél

Gielekespas/
cereslaan, Oss
groene route 1km rode route 2km
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leuk en leerzaam. De route wordt aangegeven met

Maak een ritje op een pony, laat je

heksenmutsjes op de vogelkastjes (wel even zoeken,

schminken als je lievelingsdier, ga

want ze hangen best hoog). En als je de QR-code

op de foto met een echte slang, laat

langs de route scant, ontdek je steeds nieuwe

een ballondier maken en doe mee

opdrachten. Ook krijg je allerlei weetjes over de

met de drummende vuilnismannen.

omgeving op je telefoon.

Of neem een kijkje bij de poppen
kastvoorstelling, knutsel mee bij een

Er zijn bomen om op te zitten en op te spelen,

van de leuke workshops, bak broodjes

maar… er is natuurlijk geen enkele boom voor

boven een vuurtje en nog veel meer.

deze route gekapt. Veel plezier!

Kom je ook?
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Hedwig Fossen wandelde heel Nederland door

"Ik heb 122 kilo zwerf
afval opgeruimd"

“IN RAVENSTEIN RIEP
EEN MIKMAKKER
NAAR ME: ‘HÉ, ZIJ
IS OOK AAN HET
MIKMAKKEN!’”

Hedwig Fossen wist niet wat ze met haar de vakantie ging doen
dit jaar. Maar opeens bedacht ze: ik ga wandelen over het
Roots Natuurpad, helemaal van het noorden van ons land naar
het zuiden, door mooie natuurgebieden. Onderweg raapte ze
zwerfafval op en maakte ze in drie weken het pad schoon.

Liep je alleen of met meerdere mensen?

van het zwerfafval. Milieustewards zijn volwassen

“Ik was van plan om in mijn eentje te lopen, maar

MikMakkers die werken voor de gemeente. En niet

uiteindelijk liep er bijna elke dag iemand mee.

te vergeten: ik heb de MikMakkers in Ravenstein

Soms zelfs een groepje. Mijn vriendinnen hebben

ontmoet!”

bijvoorbeeld meegelopen, maar ook mijn vader, mijn

We kwamen Hedwig tegen in Ravenstein. Ze was
verrast toen ze daar allemaal MikMakkers in gele
hesjes met knijpers zag. We stelden haar meteen
een paar vragen.

moeder en een huisgenoot. Er waren zelfs spontane

Wat heb je allemaal gevonden?

wandelaars die aansloten. Het was echt heel

“Echt van alles. Van een panty en een onderbroek tot

gezellig, dat snap je wel! Ik was trouwens verbaasd

en met de plastic onderkant van een auto. Die woog

dat zoveel mensen wisten dat ik de tocht liep. Dat

wel drie kilo. Ik had een apparaat in de hengelwinkel

kwam omdat ik in veel kranten hebben gestaan.”

gekocht waar je vissen mee weegt. Daarmee woog ik
het zwerfafval. En wat denk je? 122 kilo in het totaal.

Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?

Écht gaaf.”

“Tijdens een van de eerste wandeldagen zochten ik
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Hoe kwam je op het idee voor deze vakantie?

en een vriendin een plaats voor de tent. We vroegen

Waar gaat het geld naartoe?

“Omdat we niet naar het buitenland kunnen, zocht ik iets in

aan een vrouw of dat misschien bij haar in de tuin

“Ik heb meer dan 3000 euro opgehaald. Dat

Nederland. Ik vind het altijd erg leuk om te wandelen en te

mocht. Uiteindelijk mochten we zelfs binnen slapen.

geld gaat naar de Plastic Soup Foundation, een

kamperen. Ook vind ik de natuur en het klimaat erg belangrijk.

We hebben er thee gedronken en spelletjes gedaan.

organisatie die ervoor zorgt dat kinderen weten

Daar ben ik tijdens mijn vrije tijd in Groningen - daar woon en werk

En wat helemaal fijn was: die mevrouw zorgde ook

hoe belangrijk schone zeeën zijn. Ook proberen zij

ik - ook veel mee bezig. Dan is wandelen en opruimen natuurlijk een

nog voor een slaapplek voor de volgende nacht,

bedrijven ervan te overtuigen dat ze minder plastic

supergoeie combinatie. Met deze wandeling wil ik iedereen laten

bij vrienden van haar. Ook de start in Groningen

moeten gebruiken. Zo worden de oceanen, de dieren

zien dat je met kleine acties toch heel veel kan bereiken.”

was leuk. Een aantal ‘milieustewards’ van de

en het koraal beter beschermd. Heel belangrijk, maar

gemeente Groningen hielpen met het opruimen

dat weten jullie als MikMakkers natuurlijk wel!”
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Op naar
de zomer

Het wordt weer
beter weer en de
zomer ligt voor
ons. Tijd om naar
buiten te gaan.
Ga je mee?

VIER JIJ OOK EEN GROEN KINDERFEESTJE?
Als je je kinderfeestje viert, doe je
dat natuurlijk het liefst helemaal
zonder afval. Maxime van Groen
Feestje uit Oijen weet hoe dat kan.

Schotlandfeest speel je een soort van middeleeuwse

Maxime heeft misschien wel het leukste werk ter

Zo min mogelijk afval

wereld: ze organiseert kinderfeestjes. Je kunt bij haar

Wat deze feestjes extra bijzonder maakt, is dat het

kiezen uit een sprookjesfeest, een schemerfeest, een

‘groene’ feestjes zijn. Maxime zorgt er namelijk voor

Olympische Spelen. En bij alle feestjes zijn
vriendschap en magie heel belangrijk. Heb je er al
zin in?

LEKKERRR:

Dit heb je nodig

buitenfeest of een Schotlandfeest. De laatste twee

dat er zo min mogelijk afval is. Ook probeert ze

ZOMERWRAPS

•	4 tortillawraps (het mogen natuurlijk ook

feestjes zijn echte doe-feestjes: bij het buitenfeest

zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken.

Wil je iets fris en fruitigs maken
voor je hele familie? Denk dan
eens aan deze tortilla’s. Met
wat groente en fruit maak je er
een heerlijk tussendoortje van.

volkorenwraps, wortelwraps of

ga je Scouting-activiteiten ondernemen, bij het

bloemkoolwraps zijn)
•	1 komkommer
•	1 ui
•	Tomaatjes
•	Sla
•	Zacht fruit zoals ananas, peer of perzik
•	Humus, bieslook of peterselie (Griekse yoghurt
met peper en bieslook is ook heel lekker)
Dit moet je doen

•

Snij de groente en het fruit in gelijke stukjes.

•

Hak de kruiden in kleine stukjes.

•	Meng de humus of de yoghurt met een beetje
peper en kruiden.
•	Leg de groenten en het fruit op de wrap en
bedek deze met humus of het yoghurtmengsel.
•

Vouw de tortilla dicht.

En zo doe je het zelf:

Heb je je kinderfeestje al gepland? Probeer dan ook afval te
besparen. Hoe? Maxime geeft je drie tips.
1.	Wil je leuke versiering? Gebruik stoffen slingers of maak zelf
slingers van een oud laken in plaats van plastic ballonnen.
2.	Waterballonnengevecht? Ook liever niet dus. Gebruik natte
sponzen! Deze kun je weer hergebruiken en ze zijn veel
verkoelender op een warme dag.
3.	Maak met een aantal mensen, bijvoorbeeld uit de buurt of
straat, een bak met allerlei feestspullen die je met z’n allen
kunt gebruiken. Bijvoorbeeld stoffen slingers en doeken om
cadeautjes in te pakken (dan heb je geen inpakpapier nodig).
De sponzen kunnen hier natuurlijk ook bij!

Meer weten? Kijk op WWW.GROEN-FEESTJE.NL

BOEK VOOR MIKMAKKERS

LOTTA RUIMT HET OP
Zin om even lekker lui te liggen lezen na het MikMakken? Dan is dit de gouden
tip! Lotta ruimt het op is een superleuk prentenboek voor kinderen vanaf vier jaar.
Lotta gaat met de kuikens van tante Cato naar hun lievelingsplekje bij de vijver.
Als ze daar aankomen, ligt de plek ligt vol met afval. De kuikens bedenken van
alles om op te ruimen, maar dat lukt niet. Tótdat Lotta een geweldig idee krijgt!
Een leuk verhaal, en je leest ook nog eens hoe je met afval om moet gaan.
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een
Win
rfeestje!
kinde

VOOR JE VRIEND, VRIENDIN,
BROER OF ZUS
Laat ons weten voor wie jij een kinderfeestje wil
winnen en wat jouw beste afvalbespaartip is.
Dan win je misschien wel een kinderfeestje voor
iemand anders! Mail je idee naar: mikmak@oss.nl.

11

De kringloop van
ons afvalwater

In de tweede tank komen er zuurstof en bacteriën bij het water. Zeep,
poep en opgeloste deeltjes worden daar door de bacteriën ’opgegeten’.
Dan gaat het water naar weer een andere tank.

3

Wist je dat…

Er in Oijen ook een

Water uit het riool is erg vies. Er zit namelijk van alles in: plas
en poep natuurlijk, maar ook wc-papier en afwaswater. Vanuit
putjes in de straat, de gootsteen thuis, het doucheputje en de wc
gaat het afvalwater naar het riool. Dat is een grote buis onder
de grond die het water naar de rioolwaterzuivering brengt. Hier
wordt het water schoongemaakt. Hoe gaat dat in z’n werk?

1

waterzuiveringscentrale staat?
Als je over de dijk langs de Maas
rijdt van Lith naar Macharen, zie
je de tanks liggen waarin het
water wordt schoongemaakt.

Dan wordt er een chemisch stofje
toegevoegd: ijzerchloride. Samen

Eerst wordt het grof vuil er

met zeep worden dit vlokken, die

met een zeef uitgehaald.

4

naar de bodem zinken.

In de laatste tank dwarrelen het slib en de
bacteriën naar de bodem. Het schone water kan
dan zonder de bacteriën en slib naar de rivieren.
Maar let op: het water is dan nog niet te drinken.

Het water komt daarna in grote tanks. Hier staat het langere
tijd stil. De zware deeltjes zinken dan naar de bodem en

5

2

worden eruit gehaald. De lichte, drijvende deeltjes worden er
afgeschraapt. Daarna stroomt het schonere water over de rand
van de tank naar een volgende tank.

6
Het riool is geen vuilnisbak

Let goed op wat je door de wc spoelt.
Spullen die er niet in horen, kunnen het riool

Hoe het rivierwater drinkbaar wordt?
Dat vertellen we de volgende keer.

verstoppen. Dus geen terpentine, luiers en
frietvet in de wc. In de meeste gevallen hoort
dat afval bij het chemisch afval of restafval.
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Modetijgers in
de Kringloopwinkel
Evelien

Leonie

Wat kregen we een leuke
reacties op onze oproep om een
modereportage te maken met
kleding uit de Kringloopwinkel.
Toen de winkel weer open was,
zijn we met z’n allen op zoek
gegaan naar de leukste en hipste
creaties. Wat hebben we een
plezier gehad! En we hebben
ook heel wat moois gevonden.
Mogen we je voorstellen aan onze
MikMak-modellen?

Jikke

Jikke vond het superleuk om
Leonie en Evelien zijn tweelingzusjes.
Ze hebben veel plezier gehad tijdens het

Linda

kleren uit te zoeken.

Lieke

uitzoeken van de kleiding. Ze hebben
veel gepast, en dit is het uiteindelijk
geworden. Gaaf hè?

isabel

zoe

Lieke en Zoë hadden wel de hele dag willen
blijven, zo leuk vonden ze het. En wat een

Saar

gave outfits hebben ze bij elkaar gezocht.
Uiteindelijk hebben ze heel veel leuke dingen
gekocht. Goed gedaan meiden.

Saar vond de shopochtend
erg leuk. Ze heeft haar gekozen

Isabel heeft deze zomerse outfit

outfit al meerdere keren aangehad.

gevonden, perfect bij mooi weer.
Ze heeft de kleding al verschillende
keren aangehad en is er superblij mee.
Linda heeft deze superhoge
schoenen uitgezocht.

Jenthe was vroeg wakker vandaag:
zoveel zin had ze in het uitzoeken van

Maar jeetje, het is wel even
wennen om hiermee te lopen!

Kom eens kijken in de Kringloopwinkel!
We hergebruiken hier spullen, dat is beter dan recyclen

de kleding. Ze heeft er een hele mooie

of weggooien. Er is voor iedereen wel wat wils: van

outfit van gemaakt. Haar vriendin Billie en
zij willen nog wel vaker shoppen bij

Lieke vond het heel leuk

de Kringloopwinkel.

in de kringloopwinkel.
Laat de zomer maar komen!

schoenen en winterkleding tot en met schaatsen en
een spannend boek. Laat je verrassen door alle mooie
spullen die de Kringloopwinkel te koop heeft. Met de
bon in dit blad krijg je ook nog eens 10% korting.

Jenthe
14

Billie

Lieke

WWW.KRINGLOOPBEDRIJFOSS.NL
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Zandkunstwerkjes
van stoepkrijt
Flesjes met allerlei kleuren zand: daar word je vrolijk
van. Je maakt dit vrolijke zand door het te mengen
met gekleurd, fijn gemaald stoepkrijt. Zo blijft het zand
droog. Dat ziet er gezellig uit!

Goed nieuws
Statiegeld op kleine
plastic flesjes

Vanaf 1 juli krijg je 15 cent terug als je je kleine plastic drinklesjes
terugbrengt naar de winkel. Dat is goed nieuws, want je zult ze
daardoor waarschijnlijk minder vaak in de natuur tegenkomen. Als
je de flesjes tegenkomt tijdens het MikMakken, kun je ze natuurlijk
ook inleveren. Ze moeten wel aan een paar voorwaarden voldoen.
Welke? Dat lees je op de poster.

Het zand maal je fijn op schone stenen. Je vermengt
het met stoepkrijt tot het de kleuren heeft die jij wilt.
Daarna vul je met een trechter de flesjes of potjes.
Je kunt dit in gelijke lagen doen of juist mixen, net
wat je leuk vindt.
Wil je het flesje of schaaltje nóg vrolijker maken?
Zet wat droogbloemen in de flesjes of zet
een waxinelichtje op de schaal met gekleurd
zand. Tadaaaa!
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Kennismaken met
mikmakkers

Dit eet ik heel graag:

Wie ben ik?

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

Daarom ben ik

Mijn

MikMakker:

lievelingsvak
op school:
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Welk woord vind je als je de antwoorden op de vragen van boven
naar beneden invult? Heb je het goede woord gevonden? Stuur dan
een foto naar: mikmak@oss.nl. Uit alle inzendingen kiezen we één
winnaar. Die wint het boek Lotta ruimt het op.

1.

Hier kun je heerlijk in spetteren als het warm is

2. Grote, gele bloem die bloeit in de zomer

De winnaars van
de vorige keer:

3. Hiermee kun je spelen op het strand
4. Au, dit dier kan steken
5. Deze schoenen draag je in de zomer
6. Dit draag je in het water
7.

Hier ligt héél veel zand

8. Dit kun je doen als er veel wind staat

Quinty

9. Hiermee kun je de planten water geven
10. Dit helpt als je nog niet zo goed kunt zwemmen
11. Ronde, zoete vrucht
12. Als je dit in de limonade doet, is het niet meer zo warm
13. Lekker bij héél warm weer

Quincy

Oplossing:
20
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