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

3

Leuke dingen om te doen!

Eigenwijze
eierdozen

Het Verwonderhuis
Ga op ontdekkingstocht
Hoe ruimen dieren hun afval op? Wat doen ze met hun poep?
En hebben beesten ook een liefdesleven? De antwoorden
op deze vragen vind je in Het Verwonderhuis: een huis vol

Gooi jij lege eierdozen altijd weg?

ontdekkingen! Waar wacht je nog op? Trek laadjes open,

Niet meer doen! Van eierdozen kun

neem de telefoon op, kijk onder de wc-deksel en loer in de

je namelijk hele handige dingen maken.

pannen… Wie weet wat je daar allemaal vindt!

Waar?
NME-Centrum en Kinderboerderij De Elzenhoek

Opgeruimd staat netjes

Anna van Schuurmanstraat 602, Oss

Gebruik de onderkant van een eierdoos als opruimbakje voor kleine

Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

dingetjes, zoals elastiekjes en oorbelletjes. Zo blijft je kast netjes en kun
je alles snel weer terugvinden. Handig!

Kassa!
Een lege eierdoos kun je prima gebruiken als ‘kassa’ voor contant geld.
Je hoeft er eigenlijk niets voor te doen. Hooguit een leuk kleurtje geven.
Handig tijdens Koningsdag!

Milieustraat Oss
In de Milieustraat staan geen huizen, maar hele grote bakken. Voor elke

Hippe tabletstandaard

afvalsoort een aparte bak: hout, papier, ijzer, plastic, noem maar op.

Zet je tablet in de onderkant van een eierdoos en je

Hier kun je zelf je afval naartoe brengen en dat is goed voor het milieu.

hebt nooit meer last van vermoeide armen. Dat kijkt

Nieuwsgierig? Ga gewoon een keertje kijken samen met je ouders. Doen!

lekker! Natuurlijk wel even pimpen in een hippe kleur.
WaaR?
Maaskade 28, Oss
Maandag ti m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
Zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur
Leuk idee?
Heb jij ook een gaaf idee om iets van afval te maken? Mail het dan naar mikmak@oss.nl.
Wie weet staat jouw tip straks in dit magazine…
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De drie leukste speelplekken volgens Rudy
Rudy Papo heeft de leukste baan
van Oss. Zeker weten! Hij is namelijk
eigenaar van Ludus Outdoor. De hele
dag mag hij leuke speelactiviteiten
organiseren voor kinderen. En daar
is hij best goed in, want hij doet het
al achttien jaar!
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Je eigen buurt!
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HOE KOMT HET DAT JE ZO GOED
BENT IN SPELEN?
Ik vind buitenspelen ontzettend leuk. Als kind

WAAROM IS SPELEN IN DE NATUUR ZO BELANGRIJK?

was ik altijd al aan het spelen. Samen met

Je hoeft natuurlijk niet echt de natuur in om te kunnen spelen. Kijk maar eens in je eigen

vriendjes hutten bouwen en in bomen klimmen...

buurt. Daar zijn vaak heel veel leuke speelplekken. Het is wel belangrijk dat we die

Nu ik volwassen ben, mag ik nog steeds in

speelplekken samen schoonhouden. Daarom ben ik ook zo blij met de MikMakkers.

bomen klimmen, maar dan voor mijn werk.
Superleuk, want zo voel ik me toch nog even
kind. En kinderen zijn natuurlijk hartstikke
leuk! Ik heb er zelf vier, dus ik weet wat ze
belangrijk vinden.
DIE KINDEREN BOFFEN MAAR MET
ZO’N VADER, TOCH?
Haha, dat zou je wel zeggen, maar bij ons
moeten ze ook gewoon huiswerk maken en de
afwas doen. Maar je hebt gelijk, een klein beetje

IS DAT NIET GEVAARLIJK,
BOOGSCHIETEN?

EN WAT DOE JIJ ZELF TEGEN ZWERFAFVAL?
Ik probeer zoveel mogelijk zwerfafval op te rapen. Bijvoorbeeld als ik mijn kinderen naar

Nee hoor, iedereen kan het. Met mijn bedrijf

school breng. Soms vergeet ik het ook wel eens, want je moet er echt heel goed op letten

organiseer ik allerlei buitenactiviteiten. Zo geef ik

en dat is lastig. Maar ik doe mijn best!

les in boogschieten. Kinderen krijgen tijdens zo’n les
uitleg en ze mogen ook oefenen. Daarnaast kun je
bij ons bedrijf ook monkeyklimmen, bamboebouwen,
outdoorgolfen en katapultschieten. Allemaal lekker
buiten in de natuur.

Leuk weetje

boffen ze wel. In onze tuin staat namelijk een

Ludus Outdoor – het bedrijf van Rudy –

klimboom en ze kunnen er ook boogschieten.

organiseert de MikMakkersdag op 14 april.
Hoe gaaf is dat! Kijk voor meer informatie op
de achterkant van dit clubblad.
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Kom jij ook in actie?

Landelijke

Opschoondag

Op zaterdag 24 maart maken we samen Nederland schoon.
Jij doet toch ook mee? In het hele land ruimen vrijwilligers
zwerfaval op. Hoe cool is dat! Als MikMakker mag je
natuurlijk niet ontbreken op deze dag. En met jouw
MikMak-outfit en je opruimspullen zie je er vet cool uit.

Wie?
Vraag andere MikMakkers, je vriendjes, klasgenoten, ouders en buren of
ze mee willen helpen. Hartstikke gezellig en je bent zo klaar!

De beloning?

Hoe laat?
Tussen 10.00 en 12.00 uur.

Een supergezellige dag, een schone buurt
en heel veel lol!

Waar?
In de gemeente Oss zijn vijftien plekken waar je aan de slag kunt.
Je vindt ze op www.mikmakkers.nl Je kunt je hier ook aanmelden.
Liever zwerfafval opruimen in je eigen buurt? Geen probleem!
Meld je dan ook even aan, zodat we weten waar jullie aan de slag zijn.

Niet genoeg
afvalknijpers
en zakken?
Geef het door op www.mikmakkers.nl,
dan zorgen we daarvoor!
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MikMakfun

Inkleuren maar!

teken deze cupcake
zo goed mogelijk na!

Stuur je kleurplaat in en win een bezoekje van de vuilniswagen aan jouw
klas! De chauffeur laat je dan zien hoe de wagen werkt. Én je mag een
kijkje nemen in de cabine! Mail je kleurplaat naar mikmak@oss.nl of stuur
‘m per post naar de gemeente Oss.

Gemeente Oss
t.a.v. Team MikMak
Postbus 5
5340 BA Oss

Hoe snel
kun jij alle
spullen vinden?

Winnaar
Bas van Dinther is de winnaar van de vorige kleurplaat.
Gefeliciteerd Bas! Groep 4 van de Nicolaasschool in Oss krijgt
een bezoekje van de vuilniswagen.
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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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Mikmakkers
in actie!

Kort nieuws

Fleurig idee
Kijk, dat fleurt lekker op! De gemeente Oss doet een
proef met kunstgras en kleurige nepbloemen rondom
de afvalcontainers voor plastic. Daarmee willen ze
voorkomen dat mensen afvalzakken naast de container zetten. Dat gebeurt
namelijk best vaak. Jammer, want het staat slordig en het zorgt voor meer
zwerfafval. Met deze bonte ‘tuintjes’ behoort dat hopelijk snel tot het
verleden. Check jij hoe je ouders dat doen?

MikMakkers Pim van Kilsdonk, Luuk Ploegmakers
en Guus van Kilsdonk aan de slag in Lithoijen!

Zwerfie
Geen selfie, maar een zwerfie! Die maak je met de Litterati-app.
Zie je zwerfafval? Even fotograferen, oprapen, taggen en uploaden.
Je zorgt daarmee voor waardevolle informatie die wordt gebruikt
om zwerfaval aan te pakken. De app is gratis en er doen al 250.000

zwerfie

Nederlanders mee. Er is zelfs een speciale hashtag: #zwerfie.

Opschoonactie
Elzeneindpark
Ongeveer 40 MikMakkers hielpen onlangs
mee met het opruimen van zwerfafval in het
park rond kinderboerderij De Elzenhoek!
De opruimactie was tijdens de opening van
Het Verwonderhuis (zie pagina 5).

Volg ons op:

T
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AfvalinzOss
Afvalinzameling gemeente Oss
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Wist je dat?

Woooow...
zoveel?
Praat je over afval, dan heb je het al snel over supergrote
aantallen. Over miljoenen, miljarden en zelfs triljarden.
Dat zijn maar liefst 15 nullen! En de getallen hieronder zijn ook
nog eens per jaar! Kijk en huiver met ons mee!

1.000.000.0
00.000.000
Gebruikte plastic tasjes

In Nederland

Sigarettenpeuken
op straat
9 miljard

Gekochte plastic flessen
1,4 miljard

Afval
8,5 miljoen kilo

Zeevogels gedood
door afval
1 miljoen

Zwerfafval
50 miljoen kilo

Kosten zwerfafval
250 miljoen euro

Plastic dat in zee belandt
4,7 miljard kilo
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Eddie in de knel
Eddie de egel strekt zich nog eens lekker uit. Hij zou best nog een uurtje kunnen slapen, maar zijn
buikje knort. Tijd voor ontbijt! Voorzichtig kruipt hij uit zijn holletje. Met zijn oogjes knippert hij tegen de
felle zon. Het wordt een mooie dag! Eerst maar eens op zoek naar een sappige regenworm. Hé, wat ligt
daar? En wat ruikt dat lekker. Misschien is dat een lekker ontbijtje. Nieuwsgierig als hij is, gaat Eddie op
onderzoek uit. Het is een groot rond ding met een gat erin. Wat zou het zijn? Eddie steekt zijn snuit in
het gat. Mmmm, nog een klein stukje verder…oeps, hij zit vast.
Hoe denk jij dat het verder gaat? We zijn benieuwd, schrijf het hier maar op!

Er was
eens.....
Weet jij hoe het verhaal hiernaast afloopt?
Laat het ons weten en maak kans op een

............................................................................................

Stuur je verhaal naar
mikmak@oss.nl of per
post naar:

hele gave prijs! Namelijk… plastic vissen in de
grachten van Amsterdam! En natuurlijk mag je

Gemeente Oss

dan een vriendje of vriendinnetje meenemen.

t.a.v. Team MikMak
Postbus 5
5340 BA Oss

............................................................................................
........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
.....................................................................................

rgd
rzo
e
v
en in
el
gehe ic viss an
v
t
plas achten m!
r
a
g
d
de
ter
Ams

............................................................................................
.........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................

Win!
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Kom ook naar de

MikMakkersdag!
Dit kun je allemaal doen:
- Boogschieten
- Bamboebouwen
- Outdoorgolf
- Katapultschieten
- Estafetteparacours
- Mega Jenga

Wanneer?
Zaterdag 14 april
Hoe laat?
13.30 - 17.00 uur
Waar?
De Das - Speelbos Herperduin
Schaijkseweg 10, Herpen

Gratis voor MikMakkers én een vriendje of vriendinnetje. Geef je snel op (graag voor 2 april)
en kom samen met ons klimmen en klauteren! Stuur een e-mail naar: mikmak@oss.nl.

