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Maak je
vrienden LID
Vijf hele goede redenen 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.

Mikmakkers in actie! 14
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Jullie zitten gezellig
in hetzelfde team!

PLastic soep helden 16
vriendenboekje 18

En de buurt wordt
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 de 5 en 12 jaar!
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Leuke filmpjes 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 eind 2018. Wil je per adres maar één clubblad ontvangen? Laat het ons weten: mikmak@oss.nl.
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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Zet maar
in je agenda!

Hou jij van stoere dingen, spanning en avontuur?
Kom dan in de herfstvakantie naar Oerfestival De Maashorst.
Bouw je eigen vlot, ga op poepsafari of zoek de wilde beesten.
En… test je oerkrachten in het klimpark! Ben je niet zo
stoer? Geen probleem! Ook voor jou zijn er superveel leuke
dingen om te doen. Check het even op www.oerfestival.nl.
Zeker weten dat je dan komt!

Op ontdekkingstocht
Hoe ruimen dieren hun afval op? Wat doen

Wanneer?

ze met hun poep? En hebben ze ook een

Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

Op stap met
Meester Gijs

liefdesleven? De antwoorden op deze vragen
vind je in Het Verwonderhuis, een huis vol

Waar?

ontdekkingen. Waar wacht je nog op? Trek

NME-Centrum en Kinderboerderij De Elzenhoek

de laatjes open, kijk onder de wc-deksel

Anna van Schuurmanstraat 602, Oss

“Hoi, ik ben Meester Gijs. En ik heb net als jij een hekel aan

en loer in de pannen. Wie weet wat je daar

zwerfafval. Daarom ruim ik iedere laatste woensdag van de maand

allemaal vindt…

zwerfafval op in het Elzeneindpark. En jij kunt me daarbij helpen! We
beginnen om 13.00 uur vanaf Kinderboerderij De Elzenhoek in Oss.
Samen zorgen we ervoor dat het park netjes blijft en dat de dieren
er veilig kunnen leven. Kom je ook? Oh ja, vergeet je MikMak-

World CleanUp Day

hesje, knijper en handschoenen niet!”

De Wereld Opruimdag is de grootste opruimactie ooit! Die wil je toch niet missen?

Dag van de
Duurzaamheid

Op 15 september komen miljoenen mensen in hele wereld in actie om onze aarde
een stukje schoner te maken. Doe je mee? Ga samen met andere MikMakkers de
strijd aan tegen zwerfafval. Meer weten? Kijk op: www.worldcleanupday.org.

Op woensdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid.
Overal in Nederland laten mensen dan zien hoe belangrijk het is
om goed voor onze aarde te zorgen. Dat gebeurt met heel veel
leuke activiteiten. Wat dacht je van een voorleesactie? Duizenden
basisscholen lezen op 10 oktober voor uit het boek De kracht van
nieuwe energie. Elke school krijgt een gratis boek. Vraag dus even
Kroatië
Kids in actie tijdens World Cleanup
Day in Kroatië, Mali en Thailand.
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aan je juf of meester of jullie ook meedoen aan de voorleesactie.

Thailand

Of kijk op: www.dagvandeduurzaamheid.nl.
Mali

Stuur ons je foto!
Doe je met een van deze activiteiten mee? Maar dan een foto en mail die naar: mikmak@oss.nl.
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Milieustraat:
best cool!

GERECYCLED?
Ja, veel onderdelen van kca kunnen
weer opnieuw gebruikt worden. Dat is
ook een goede reden om kca apart in
te zamelen.
DE HELE DAG AFVAL
SCHEIDEN, KRIJG JE DAAR
NIET GENOEG VAN?
Nee hoor! En thuis scheid ik ook
mijn afval. Ik vind het gewoon

Medewerker gevaarlijke stoffen, dat klinkt best spannend.
Jens van de Haterd kan erover meepraten. Hij werkt op de
Milieustraat, bij het inzamelpunt voor klein chemisch afval
(kca). We vroegen hem of zijn werk echt zo gevaarlijk is.

heel belangrijk en het kost niet
veel moeite.
EN WAT DOE JE MET
ZWERFAFVAL?
Ik heb een hekel aan zwerfafval. Dat
moet echt stoppen! Daarom is het ook

JENS, HOE GEVAARLIJK IS DAT EIGENLIJK?

zo supertof wat de MikMakkers doen.

Het valt wel mee hoor. Ik heb een speciale opleiding gevolgd, zodat ik weet

Respect!

wat ik met al die gevaarlijke stofjes moet doen. En ik draag veiligheidskleding
en handschoenen.
EN ALS HET TOCH MISGAAT?
We hebben een speciale oogdouche voor als er iets in je ogen komt. En ook een

afvaltips
van Jens

nooddouche waarmee je je snel kunt afspoelen. Gelukkig hoeven we die niet vaak
te gebruiken. En verder is het vooral je verstand gebruiken en goed opletten.
WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK OM KCA APART IN TE
LEVEREN?
Kca kan gevaarlijk zijn voor de vuilnisophalers. In de vuilniswagen wordt het kca

Lege batterijen kun je vaak inleveren bij supermarkten.

namelijk platgedrukt en daardoor kan het gaan lekken. Of er komen gevaarlijke
gassen vrij. Dat is niet goed voor je gezondheid. En het is slecht voor het milieu
als kca met het restafval wordt verbrand of gestort. Breng klein chemisch afval dus
altijd naar een kca-inzamelpunt.

2.

WAT LEVEREN MENSEN ALLEMAAL IN BIJ HET KCA?

1.

Lege spuitbussen mogen gewoon bij het restafval.

Nou, vooral latex, dat is een soort muurverf. Maar ook gewone verfresten,
brandblussers, medicijnen, batterijen, spaarlampen en frituurvet. Ik kijk wat het

Twijfel? Check www.afvalscheidingswijzer.nl.

is en bepaal in welk vat het komt. Vervolgens haalt de afvalstoffendienst uit Den
Bosch de vaten op en wordt het afval verwerkt of gerecycled.

4
6

3.

Binnenkort heet de Milieustraat: Duurzaamheidsplein. Alles op het gebied van
afvalscheiding en hergebruik is dan op één centrale plek. Superhandig!
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MikMak-fun

Afvalbingo

papier

Wie heeft het eerst bingo? Knip deze kaart uit en neem ‘m
mee als je met je MikMak-groepje op pad gaat. Veel plezier!

Leuke recycle-weetjes

Peuk

Blikje

Chipszakje

Wist je dat ze van
Zo heb je voor een
step 114 aluminium
blikjes nodig.

drinkpakken toiletpapier
kunnen maken? Voor
een toiletrol heb je
4 drinkpakken nodig.

Plastic flesje

Kauwgom

voor een
fleecetrui
heb je 27
plastic
flessen nodig.

Antwoorden
pagi
na
9:
1.
Waar.
2. Niet waa
r, een lege
ba
llon
hoort bij he
t rest
af
va
l.
3.
Waar.
4. Waar. 5.
Niet waar, di
t is veel
meer: 50 m
iljoen kilo.

Gave game!

Waar of niet waar?
Test je kennis over afval. De antwoorden vind je op de linkerpagina.
1. Van plastic flessen worden fleecetruien gemaakt.
2. Een lege ballon gooi je in de PBD-bak.*
3. Het duurt 50 jaar voordat een colablikje is afgebroken.
4. Gooi je in Singapore afval op straat, dan kun je een boete krijgen van 1.000 euro.

Zin in een battle? Doe de zwerfafvalbattle

5. Elk jaar komt in ons land 10 miljoen kilo afval op straat terecht.

op www.aandeslagmetafval.nl/zwerfafvalbattle/
of download de app!
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*PBD betekent: verpakkingen van Plastic, Blik en Drinkpakken
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MikMak Challenge

Kunnen MikMakkers een voetbalstadion opruimen?

De MikMakkersdag komt eraan! Op
zaterdag 6 oktober is het weer zover:
het gratis event voor MikMakkers.
Dat mag je echt niet missen...

Dat gaan we testen. Samen met alle MikMakkers
maken we tijdens de MikMakkersdag het stadion
van TOP Oss weer schoon en netjes. Neem dus
je MikMak-outfit mee (afvalknijper, hesje en
handschoenen). Let’s do it!

Speciaal voor jou en de andere MikMakkers organiseert Sport
Expertise Centrum Oss een superleuke, gezellige en actieve
dag. Dit keer zijn we te gast in het stadion van Top Oss. Hoe vet

Wanneer?

is dat! Jij komt toch ook?

Zaterdag 6 oktober

Dit kun je allemaal doen:
Hoe laat?
13.30 - 17.30 uur

Waar?
Talentencampus Oss, ingang Fitland
Nelson Mandelaboulevard 22, Oss

Opgeven

• Klimmen en klauteren op een echte klimwand
• Lekkere smoothies maken op
een smoothiefiets
• Flink losgaan op de stormbaan
• Hockeypool of footpool spelen
• Je uitleven op het springkussen
• Penalty’s nemen op een echt doel
• Rondkijken in het stadion van TOP Oss.

Meedoen is gratis voor MikMakkers én een vriendje
of vriendinnetje. Geef je snel op! Stuur vóór 20
september een e-mail naar: mikmak@oss.nl.

Kledingtip
We gaan lekker klimmen, klauteren, springen en
rennen. Doe dus vooral je sportkleding aan of
kleding waarin je lekker kunt bewegen.

Kom naar een echte voetbalwedstrijd!
Wil jij weleens een echte voetbalwedstrijd zien? In een echt voetbalstadion? Dit is je kans!
Op vrijdag 5 oktober mogen MikMakkers de wedstrijd TOP Oss - Jong FC Utrecht gratis
bijwonen. En je mag ook nog eens je vader, moeder, begeleider, broertje, zusje, neefje,
nichtje en klasgenootje
Waar
wacht je nog op?
per meenemen*.
lid maximaal
3 introducees

Geef je op!

Neem een begeleider mee

Moedig jij straks samen met je vriendjes of

Het is belangrijk dat je een begeleider meeneemt.

vriendinnetjes de spelers van TOP Oss aan? Geef je dan

Bijvoorbeeld je vader, moeder of de begeleider

snel op. Stuur een e-mail naar mikmak@oss.nl. Zet in

van je MikMak-groepje. Er is geen begeleiding

de e-mail je naam, met hoeveel kinderen jullie komen

vanuit MikMak.

en wie je begeleider is. Opgeven vóór 20 september!

Natuurlijk zorgen wij voor lekkere en gezonde
hapjes en drankjes, zodat jij genoeg energie
hebt om te spelen.

Waar?

Niet vergeten!
Doe vooral je MikMak-hesje aan. En vergeet je

Frans Heesen Stadion,

MikMak-pet niet. Zo zijn jullie extra goed te zien en

Mondriaanlaan 4, Oss

weet iedereen dat er MikMakkers in the house zijn.
Supercool!

Wanneer?
Vrijdag 5 oktober

Tip!

20.00 - 22.00 uur

Ga gezellig met je MikMak-groepje.

*per lid maximaal 3 introducees
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Kort nieuws

Puzzel

Gratis naar
het Golfslagbad!

Fun met flessen
Krijg jij ook altijd zo’n dorst van
spelen? Daar had de organisatie van de
kindervakantieweek Heivlus iets op bedacht.
Alle kinderen kregen op de eerste dag
een gratis waterflesje, dat ze steeds weer
opnieuw konden vullen. Dat scheelde zo’n

Wil jij gratis naar het Golfslagbad? Samen met
drie anderen? Maak dan snel deze puzzel.
Beantwoord de vragen en zet de juiste letters
in het juiste hokje. De letters in de gekleurde
hokjes vormen van boven naar beneden de
oplossing. Veel succes!

10.000 plastic bekertjes. Wauw, dat is echt
veel! Dus vullen maar die flesjes…

Vragen
1. Dit ruimen MikMakkers op.
2. Een lege chipszak hoort bij het…
3. De P in PBD staat voor…
4. Zo noem je het als je afval opnieuw gebruikt.
5. Een ander woord voor rotzooi.
6. De F in GFT staat voor…
7. Glas gooi je in de...
8. Dit gebruiken MikMakkers om afval
op te rapen.
9. MikMakkers dragen een geel…

1.

Cadeautip!

2.

Iemand jarig? Geef een Dopper in

3.

de lievelingskleur van de jarige!

4.
5.
6.
7.
8.
Heb jij ze al gespot: de dertien watertappunten in de gemeente Oss? Superhandig!

9.

Je vindt ze bij het station, in parken, bij speelterreinen, op de Cruyff Courts en op
nog veel meer plekken. Geen flesjes water meer kopen dus, maar gewoon even
bijvullen. Goed voor het milieu, je gezondheid én de dorst. Proost!

Stuur je oplossing voor 15 oktober naar mikmak@oss.nl. Vergeet niet je naam in de e-mail te zetten. Uit
alle goede antwoorden trekken we één winnaar. Doe mee, want wie weet kun jij straks gratis met je
MikMak-vrienden naar het Golfslagbad!
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Mikmakkers
in actie!

Lotte en Roos zijn
er helemaal klaar
voor. Go girls!

Zo, Megen is weer een
stukje schoner, dankzij
MikMakkers Robin en Mees.
Goed bezig! Dat ijsje hebben
jullie dik verdiend.

Mailen maar!
Heb jij ook zo’n coole foto van jou en je MikMakvrienden? Stuur ‘m naar mikmak@oss.nl.
Wie weet sta jij dan wel in het volgende clubblad...
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Ben jij deze ploggers al tegengekomen?
Tijdens het hardlopen ruimen ze meteen
zwerfafval op. Goed bezig!
Iets voor jouw ouders misschien?
Ze kunnen een starterspakket bestellen
via: info@sport-expertise-centrum.nl
15

Plastic soep

h el d e n

Heb je wel eens van plastic soep gehoord? Dat zijn grote verzamelingen plastic in onze
oceanen. Vissen, vogels en andere zeedieren raken hierin verstrikt. Ook eten ze per ongeluk
stukjes plastic, waardoor ze ziek worden en dood kunnen gaan. Hoe groot de plastic soep is,
weet eigenlijk niemand. Onderzoekers denken misschien wel 34 keer zo groot als Nederland…
Daar word je natuurlijk niet blij van. Gelukkig zijn er mensen die er iets aan doen.

Merijn Tinga
Nog zo’n held: Merijn Tinga. Hij maakte
van plastic flesjes een surfboard. Hij had
deze flesjes gevonden op het strand. Op
zijn plastic surfboard surfte hij in drie dagen
langs de kust van België en Nederland. Een
record! Daar trok hij natuurlijk veel aandacht
mee. Iedereen weet nu dat we hier echt iets

Boyan Slat

aan moeten doen. Goed gedaan Merijn!

Tijdens een vakantie in Griekenland schrok Boyan Slat zich een
hoedje van al het plastic in de zee. Daar wilde hij iets aan doen.
Hij bedacht een drijvende installatie die plastic opschept uit de
zee. Boyan werkte er de afgelopen vijf jaar erg hard aan. En nu is
hij klaar! De komende vijf jaar wil hij de helft van de plastic soep
opruimen. Wauw, wat een held! Veel succes Boyan.
Hoe komt al dat plastic in zee?
Mensen gooien plastic op straat. Door de wind

- Organiseer een opruimactie op
het schoolplein.

komt het in rivieren of het riool terecht. En zo
uiteindelijk in zee. Ook gooien we veel plastic in
zee, vanaf boten of op het strand. Jammer…

- Neem geen pakjes en
boterhamzakjes mee naar
school, maar je eigen drinkbeker

Wat kun jij doen?

en een lunchtrommeltje.

Als MikMakker ben je natuurlijk al supergoed
bezig. Dankzij jou belandt plastic netjes in de

- Laat geen ballonnen meer op.

vuilnisbak. Wil je Boyan en Merijn helpen? Dit zou

Ze komen overal terecht, ook

je ook nog kunnen doen:

in zee.

Meer weten over Boyan en Merijn?
Boyan > The Ocean Clean Up: www.theoceancleanup.com
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Merijn > Plastic Soup Surfer: www.plasticsoupsurfer.org
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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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Leuke
filmpjes!
Maak een ijsstokjesgitaar
Heb jij deze zomer ook zoveel ijsjes gegeten? Hopelijk heb
je de stokjes bewaard. Daar kun je namelijk hele coole
dingen mee doen. bit.ly/ijsstokjesgitaar

Bouw je eigen insectenhotel
Wist jij dat insecten in de herfst een rustig plekje opzoeken
om te overwinteren? Jij kunt ze een handje helpen. Bouw
je eigen insectenhotel! bit.ly/bouwinsectenhotel

Lekkere meezinger
Een lied over afval? Jazeker! En ook nog eens een
heel leuk lied met een grappig filmpje. Check het even
op YouTube. Zeker weten dat jij straks meezingt met
de Buitendienst. bit.ly/afvallied

Ook een leuk filmpje gezien op YouTube? Laat het ons dan even
weten. Mail naar mikmak@oss.nl. Wie weet staat jouw filmtip in
het volgende MikMak-clubblad!.
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