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Maak je
vrienden LID
Vijf hele goede redenen waarom je
vrienden ook lid van MikMak moeten worden:
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bent. Duh...

2

Ze krijgen een gaaf
starterspakket.

3

Ze krijgen vier keer
per jaar het
MikMak-clubblad.

4

Ze mogen naar gratis
MikMak-events.

5

Jullie zitten gezellig
in hetzelfde team!

Interview 6
met vuilniswagenchauffeur Arjen

Mikmak-fun 8
Mikmakkersdag 10
Ploggen jouw ouders al? 12

mikmakkers in actie 13
Spreekbeurt 14
Wist je dat? 16
vriendenboekje 18
MikMak-begeleider 20

Waar wacht je nog op?
Ga naar www.mikmakkers.nl en meld je vrienden aan.
Het lidmaatschap is gratis voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar!
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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 september. 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!

Leuk om te doen!
Joepie, de zomervakantie komt eraan! Tijd om leuke dingen te
doen. We hebben er alvast een paar voor je uitgezocht.

Wandel een Osje
Wist jij dat Osje, de mascotte van de gemeente Oss, een eigen
wandelroute heeft? De wandeling is 1,5 kilometer lang en gaat door
de bossen van Herperduin. Volg de paaltjes en ontdek steeds een

De tweede MikMakkersdag
komt eraan!

nieuwe opdracht. Klim in de uitkijktoren en spot wilde ossen en pony’s!
Start wandeling: Hoessenboslaan 51, Berghem.

Wanneer?

Wat kun je allemaal doen?

Zaterdagmiddag 6 oktober

Dat is nog een verrassing… maar we gaan in ieder geval
klimmen op een echte klimmuur. Hoe cool is dat!

Waar?

Op avontuur met
Docus de Das

Sport Expertise Centrum Oss

Hou het volgende MikMak-magazine in de gaten!

vergeet je sportkleren niet!

Of kijk op www.mikmakkers.nl.

Docus de Das heeft je hulp nodig! De bosheks heeft haar pan met
verandersoep namelijk in het meertje laten vallen. En sindsdien heeft
Docus zijn vriendjes niet meer gezien. Alleen kinderen kunnen de

World CleanUp Day

toverspreuk verbreken en de dieren bevrijden. Ga jij mee op avontuur?
Adres: Udensedreef 14, Schaijk.

De Wereld Opruimdag is de grootste opruimactie ooit! Die wil je toch niet missen?
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 blote voeten door de bossen!
Hoe voelt het om met je blote voeten over houtsnippers, stenen, zand en boomstammetjes te lopen? Dat kun je sinds

Thailand

Kroatië

eind mei zelf ontdekken op het Blote Voeten Pad bij het natuurspeelbos in Herperduin. Het idee komt van kinderen
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van de Hertogin Johannaschool uit Oss. Zij wonnen vorig jaar tijdens de jeugdgemeenteraad met hun plan een

Kids in actie tijdens World Cleanup

geldbedrag om het pad van enkele honderden meters uit te voeren! Cool hé!

Day in Kroatië, Mali en Thailand.

Mali
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Vuilniswagen
chauffeur,
best cool!

WAT IS HET GEKSTE WAT JE

SCHEID JE THUIS OOK AFVAL?

OOIT HEBT GEZIEN?

Jazeker! En als ik het niet goed doe,
krijg ik op mijn kop van mijn kinderen
Isabelle en Brent. Zij zijn MikMakkers en
weten dus heel goed hoe het moet.

Laatst zat er een magnetron in een
grijze container. Dat kan echt niet!
Jammer genoeg gebeurt het toch. Of
een tuinstoel, ook zoiets. We halen die
dingen er dan uit en zorgen ervoor dat
ze bij het juiste afval komen.

Je kent vast de groene en grijze container voor het afval
wel. En de PMD-zak voor het plastic natuurlijk. Arjen Kappen
zorgt ervoor dat al dat huisvuil netjes wordt opgehaald. Hij is
namelijk chauffeur van een vuilniswagen! We vroegen hem
wat er zo leuk is aan zijn werk. Nou, heel veel volgens Arjen!

HOE WORD JE CHAUFFEUR VAN EEN VUILNISWAGEN?

Je hebt geen speciale opleiding nodig, maar natuurlijk wel een
vrachtwagenrijbewijs. Ik ben 25 jaar vrachtwagenchauffeur geweest
en nu rij ik alweer drie jaar op een vuilniswagen.

Drie afvaltips
van Arjen

DAT IS WEL EVEN IETS ANDERS...

Dat valt wel mee hoor, want een vuilniswagen is eigenlijk ook een
vrachtwagen. Maar één ding is wel anders. Dat zijn al die nauwe straten
waar ik met de vuilniswagen doorheen moet rijden! Dat was wel even
wennen in het begin, want als vrachtwagenchauffeur reed ik vooral over
brede snelwegen.

1.

breng kapotte apparatuur naar de milieustraat,
want daar zitten nog waardevolle grondstoffen
in zoals koper, staal, en zelfs zilver en goud.

BEN JE WELEENS ERGENS TEGENAAN GEREDEN?

Ik heb een keer per ongeluk een spiegel van een auto geraakt, maar daar
is het gelukkig bij gebleven. Je moet gewoon supergeconcentreerd blijven
en goed opletten op auto’s, fietsers en voetgangers. En op spelende
kinderen natuurlijk!

Koop een waterflesje dat je steeds bijvult, dat
scheelt weer heeeeeel veel plastic flesjes, die
weggegooid worden

2.

WAT VIND JE ZO LEUK AAN JE WERK?

Het is heel belangrijk dat ons huisvuil wordt opgehaald en dat het
goed gescheiden wordt. Ik vind het fijn dat ik mijn steentje hieraan kan
bijdragen. Wat ik ook leuk vind, is dat ik nooit van tevoren weet welke
route ik rij. Dat is elke week weer een verrassing. En op de vuilniswagen
zie ik veel, want ik kom overal. Nooit een saaie dag voor mij!
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3.

Gooi een plastic opblaaszwembad bij het
restafval. Bij het plasticafval horen alleen
verpakkingen, geen gebruiksvoorwerpen.
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MikMakfun

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!

Rebus

Peuk

F

S
N

Winnaar
Thom Jacobs is
de winnaar van de

Blikje

Chipszakje

us
Plastic flesje

Lk=r

Kauwgom

vorige kleurplaat.
Gefeliciteerd Thom! De
Korenaer in Oss krijgt
een bezoekje van de

N

Oplossing rebus: Fijn

e zomervakantie! -

Antwoorden test:

B, C, B, C, B

vuilniswagen!

R
e=a
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Dierenslang
Let op! Voor dit spelletje moet je goed zijn in dierennamen. De eerste speler noemt een

Test je kennis!
Als MikMakker weet je natuurlijk alles van afval scheiden, toch? Test hier je kennis!

dier, bijvoorbeeld ‘paard’. De volgende moet een dier noemen dat begint met de laatste
letter van ‘paard’, bijvoorbeeld ‘dromedaris’. De speler die daarna komt, moet een dier

Wat hoort waar?

met een ‘s’ verzinnen, enzovoort. Weet je geen dier meer, dan ben je af. Niet zo goed in

kauwgom

A: PBD*

B: Grijze container

C: Groene container

dieren? Wat dacht je van plaatsnamen, voetballers, eten... Leuk voor in de auto naar je

Plastic flesje

A: Groene container

B: Glasbak

C: PBD

vakantiebestemming!

Chipszakje

A: Milieustraat

B: Grijze container

C: Chemisch afval

Bananenschil

A: Grijze container

B: Milieustraat

C: Groene container

Leeg jampotje

A: PBD

B: Glasbak

C: Grijze container

D
Paard romedaris langGira
fFlamingo
s

* PBD: Verpakkingen van Plastic, Blik en Drinkpakken.
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MikMakkersdag!

Isabelle
Ik heb met twee vriendinnetjes een hut
gemaakt van bamboestokken. We kregen
eerst uitleg en mochten toen zelf gaan
bouwen. Dat was echt superleuk!

Jesper
Ik vond het een hele leuke middag.
Ik heb aan alles meegedaan: het
parcours, boerengolf, boogschieten
en huttenbouwen. Huttenbouwen vond
ik het leukste. En het fruit, het drinken
en het worstenbroodje waren heel
erg lekker.

Eva
Het was heel leuk! Er hingen allemaal MikMakvlaggen en we kregen een eigen drinkbeker. En er
waren allemaal avontuurlijke dingen die je kon
doen. Ik vond boogschieten het leukste, want dat
had ik nog nooit gedaan.

Benieuwd naar de volgende MikMakkersdag? Kijk snel op pagina 5!
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Ploggen jouw
ouders al?

De jongeren van Slowcare ruimen iedere
week zwerfafval op in hun buurt: de
Ruwaard. Wat een toppers!

Mikmakkers
in actie!

Ploggen is het helemaal! Mensen over de hele wereld doen mee.
De hoogste tijd om je ouders op pad te sturen…

Na het winnen van de kleurwedstrijd kwam er een
vuilniswagen naar de school van Frits!

Wat is ploggen?
Ploggen komt uit Zweden. Daarna is het overgewaaid
naar de rest van de wereld. ‘Plocka up’ is Zweeds voor
oprapen. Samen met het woord ‘jogging’ (Engels voor
hardlopen) krijg je plogging. Een plogger ruimt dus
zwerfafval op tijdens het hardlopen. Goed bezig!
Waarom is ploggen goed?
Je werkt niet alleen aan je conditie, maar ook aan een
schone omgeving. Twee vliegen in één klap! Enne…
wandelen is ook goed hoor!
Vraag de starterskit* aan
Rennen of lopen jouw ouders af en toe een rondje?
Laat ze dan ploggen. Bij het Sport Expertise
Centrum kun je een gratis starterskit aanvragen.
Daarin zitten een vet t-shirt en een plogtas. Stuur
een e-mail naar: info@sport-expertise-centrum.nl.
Niet vergeten!
Vertel je ouders alles over ploggen! Zeker
*

starterskit ploggen:

een vet t-shirt, tasjes en handschoenen.
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weten dat zij het ook leuk vinden. En wie
weet gaan jullie straks samen ploggen. Gezellig!

De schoonste
wandelvierdaagse!
Oss had begin juni een prachtige avondvierdaagse.
Niet alleen omdat de zon volop scheen, maar ook omdat
het misschien wel de schoonste vierdaagse ooit was. De
organisatie (KAKO) deelden namelijk zakken uit om het afval
meteen op te ruimen. Want stiekem wordt er onderweg veel
weggegooid: van drinkpakjes tot bananenschillen. Deze
vriendengroep maakte er een sport van en verzamelde
onderweg heel wat afval. Helden!
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spreekbeurt?
doe het dan
over recyclen

WAT IS HET GEHEIM VAN EEN GOEDE SPREEKBEURT?
Je moet je heel goed verdiepen in het onderwerp, anders kun je er
niets over vertellen. En je moet ervoor zorgen dat het niet saai wordt.
Dus niet alleen maar praten, maar ook leuke filmpjes laten zien.
Bijvoorbeeld het Afvallied van de Buitendienst. Dat is heel grappig.
En ik had ook een paar leuke weetjes over afval gevonden die nog
niemand wist, zelfs de meester niet.
HOE GING HET?
Heel goed! Ik had alleen wat steekwoorden opgeschreven, maar
verder deed ik alles uit mijn hoofd. Ik had van de Milieustraat minikliko’s gekregen die ik mocht uitdelen. En als verrassing kwam er ook

''Toen kwam ik uit
op recyclen, want
ik vind het belangrijk
dat iedereen het doet
en erover nadenkt.''

nog een vuilniswagen naar onze school. Echt heel cool!

LEUKE WEETJES UIT DE SPREEKBEURT VAN ROMÉE
• In 200 mobiele telefoons zit genoeg goud voor een gouden trouwring.
• Van plastic afval kun je warme fleecetruien maken.
• Chipszakken horen bij het restafval omdat er aluminium in zit.
Nieuwsgierig naar het Afvallied van de Buitendienst en andere leuke
afvalfilmpjes? Je vindt ze op hun YouTube-kanaal.

Tips
van,
Romee

1
2
3

Bereid je
goed voor

Laat ook
filmpjes zien

Vertel leuke
weetjes

Moet je binnenkort een spreekbeurt geven?
Doe het dan over recyclen! Romée deed het ook en kreeg een dikke vette 10.
Knap gedaan! Maar hoe pak je het aan? Romée vertelt het je.
HOE KWAM JE OP HET IDEE?
Ik wilde een spreekbeurt geven over een onderwerp waar kinderen nog niet zoveel van
weten. En het moest een belangrijk onderwerp zijn. Toen kwam ik uit op recyclen, want ik
vind het belangrijk dat iedereen het doet en erover nadenkt.
HOE HEB JE HET AANGEPAKT?
Ik heb mezelf eerst goed verdiept in het onderwerp. Vooral op internet vond ik heel veel
informatie over recyclen. En ik heb een e-mail gestuurd naar de Milieustraat. Daar vroegen
ze of ik zin had om langs te komen voor een rondleiding. Dat vond ik superleuk! Tijdens de
rondleiding kon ik heel goed zien hoe alles werkt.
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Wist je dat?
29 kilo

Glas
20 kilo

Oh, zit
dat zo!

Plastic
verpakkingen

9 kilo

Metalen
verpakkingen

3 kilo

Elek trische
apparaten,
spaarlampen en
ledlampen

80 kilo

52 kilo

146 kilo

70 kilo

Met z’n allen gooien we kilo’s afval weg. Wel zo’n 500 kilo per
persoon per jaar. Best veel! Gelukkig wordt een deel daarvan
gerecycled. Benieuwd hoeveel? Wij hebben het voor je op een
rijtje gezet. Dan weet jij ook hoe het zit!

21 kilo
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19 kilo
9 kilo

14 kilo
4 kilo

0,6 kilo

(groente-, fruiten tuinafval)

5,5 kilo

Textiel

Klein chemisch
afval (zoals
batterijen)

GFT

6,1 kilo

oud papier
en karton

Drinkpakken

1,4 kilo
1,2 kilo

Dit hebben we natuurlijk niet zelf bedacht. Op de website van
Milieu Centraal vind je nog meer interessante weetjes over
afval. Check: www.milieucentraal.nl.
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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:

Ik ruim het liefst samen op met:

Hier heb ik voor het laatst opgeruimd:

Afval op straat vind ik:

Mijn favoriete
film

boek
tv-programma
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MikMak-begeleider
iets voor jouw ouders?
Heeft jouw MikMak-groepje ook zo’n leuke begeleider?
Misschien wel net zo leuk als Judith van Schaik! Judith gaat
regelmatig op pad met haar vijf MikMakkers in Herpen.
Ook haar zoon Jesper zit in het groepje. Ze vindt het superleuk.
Het liefst wil ze dat alle ouders begeleider worden omdat:

- Je ervan staat te kijken hoeveel zwerfafval er ligt
- Kinderen hartstikke enthousiast zijn
- Het heel gezellig is
- Je het goede voorbeeld geeft
- Het niet veel tijd kost
- Je veel positieve reacties krijgt
- Je voor limonade en koekjes mag zorgen. Heel belangrijk!

Zijn jouw ouders enthousiast geworden? Ze kunnen zich opgeven door te
mailen naar: mikmak@oss.nl. En wie weet gaan jullie straks ook samen op pad!

