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WORD NU LID
VAN MIKMAK!
Kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen gratis lid worden. Meld je – samen met je
vriendjes en/of een begeleider – aan op www.mikmakkers.nl! Én je krijgt:
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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 maart 2018. Wil je per adres maar één clubblad ontvangen?
Laat het ons weten: mikmak@oss.nl.
Redactie: Thijs Roosmale Nepveu en Nynke Stein, gemeente Oss • 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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Word jij MikMakker?

Leuke dingen om te doen!

Dit is het eerste MikMak-clubblad. In dit clubblad staat alles wat je moet weten als
MikMakker. Je bent lid nadat je bent aangemeld. Dat kan op www.mikmakkers.nl.
Help jij ons mee met het opruimen van zwerfafval?

Winterland

Veel mensen zullen trots op jou zijn dat jij als MikMakker samen met je vriendjes en
vriendinnetjes de buurt schoonhoudt. Maar niet alleen mensen zullen trots op je zijn.
Wat denk je van de dieren? Dieren kunnen zelf natuurlijk geen zwerfafval opruimen,

Winterland is een evenement voor jong en oud.

maar het is voor dieren wel heel belangrijk dat er geen zwerfafval ligt!

Je kunt er schaatsen, lekker eten en drinken
en er worden verschillende leuke activiteiten
georganiseerd! Als MikMakker ontvang je een gratis
kaartje voor Winterland in je starterspakket.

Om jullie te bedanken voor jullie inzet, gaan we voor alle MikMakkers twee keer per

tI m
7 janu
ari

jaar een MikMak-dag organiseren. In april 2018 gaan we met alle MikMakkers naar
Speelbos De Das in Herperduin. Daar vinden allerlei outdoor activiteiten plaats, van
boogschieten tot bamboebouwen. In september gaan we op de sportieve tour en

Wij wensen je veel plezier!
Waar?
Parkeerterrein De Wal,

houden we een sport- en speldag voor alle MikMakkers. Heb jij ideeën over leuke

in het centrum van Oss

dingen die we met onze MikMakkers kunnen doen, dan horen we dat graag!
Om jullie te helpen het opruimen zo leuk en makkelijk mogelijk te maken, zorgen wij dat
je hiervoor alle spullen krijgt die je nodig hebt. De spullen zitten in het starterspakket.
En dan: aan de slag... Veel succes én plezier!

Nieuwjaarsvegen
Na Oud en Nieuw ligt er veel vuurwerkafval op straat. Deze vuurwerkresten zijn slecht voor het
milieu. Daarom is het belangrijk dat we ze samen opruimen. Zo zorgen we voor een schone
omgeving én een betere sfeer in de buurt.
We roepen alle MikMakkers op om op 1 januari de handen uit de mouwen te steken en
vuurwerkresten op te ruimen! Doe je mee? De vuurwerkresten kunnen in de restcontainer.
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Waar?
In heel Nederland, je mag

voorwoord
van nynke en thij
s
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zelf kiezen waar je opruimt!

5

"Zwerfafval kan
heel lang blijven
liggen als het niet
wordt opgeruimd"

ik ben thijmen,
jeugdburgemeester
Thijmen (11) zit in groep 8 van Basisschool Hertogin Johanna
in Oss. Dit jaar is hij jeugdburgemeester van Oss! Hij kijkt net
als een echte burgemeester wat er goed gaat in de gemeente
Oss en wat er beter kan. En dan vooral ook wat kinderen
belangrijk vinden natuurlijk. Thijmen vindt het belangrijk dat
er minder zwerfafval op straat ligt.
HOI THIJMEN, GAAF DAT WE JE MOGEN INTERVIEWEN! KUN JE ONS KORT
EVEN UITLEGGEN WAT JE DOET ALS JEUGDBURGEMEESTER?

Ik kijk als jeugdburgemeester wat ik als kind belangrijk vind voor Oss. Eigenlijk dus een
beetje net als de echte burgemeester. Ik vind een schoon Oss belangrijk. Dus een Oss zonder
zwerfafval. Zwerfafval is afval dat door mensen op straat is gegooid en niet wordt opgeruimd.
Het ‘zwerft’ dan rond. Daarom noemen we het zwerfafval. Als ik afval op straat zie, vind ik dat
niet leuk. Ik zie het in de stad Oss regelmatig, en ook in de dorpen rondom Oss. Mensen die
Oss bezoeken denken dan dat het hier een rommeltje is. En het is zo zonde om afval zomaar
op straat te gooien. Want we kunnen vaak nog hele mooie dingen maken van ons afval door
het opnieuw te gebruiken! Dat noemen we met een moeilijk woord ‘recyclen’.

WAT KUNNEN WE DOEN OM MINDER AFVAL TE KRIJGEN?

Je kunt zelf al best veel doen. Je kunt bijvoorbeeld een bidon of dopper meenemen naar school
in plaats van elke dag een ander pakje of flesje drinken. Of neem een broodtrommel mee in
plaats van boterhamzakjes. Want pakjes drinken en boterhamzakjes gebruik je één keer en gooi
je daarna weg. Een bidon of broodtrommel gebruik je vaker.
EN ALS WE DAN TOCH AFVAL HEBBEN?

Zorg in ieder geval dat je afval in de afvalbak gooit. Dat kan thuis, op school of bij de sportclub,
maar natuurlijk ook op straat. In Oss hebben we ook een milieustraat en kringloopbedrijf.
Daar ben ik een keer met school geweest, dat was heel gaaf! De milieustraat is een plek waar
mensen hun afval naartoe kunnen brengen. Al het afval gaat in verschillende grote bakken.
De flesjes bij het glas, oude kleding bij textiel, plastic bij het plastic. Dat noemen we ‘afval
scheiden’. Bij de milieustraat of het kringloopbedrijf worden ook spullen ingeleverd die nog
goed te gebruiken zijn. Die worden dan opnieuw verkocht in de kringloopwinkel. Ik heb daar
superleuke spullen zien staan!

HOE KOMT JE DAT MENSEN AFVAL ZOMAAR OP STRAAT GOOIEN, DENK JE?

Ik denk dat mensen vaak denken ‘Joh, dat ruimt de gemeente wel op’ als ze iets op straat
gooien. Als het op straat ligt, zijn zij ervan af en kijken ze er niet meer naar om. Maar voor de
natuur is het heel slecht!

Heb je nog een boodschap voor de MikMakkers?
WAAROM IS AFVAL SLECHT VOOR DE NATUUR?

Dieren kunnen er ziek van worden en gaan soms zelfs dood als ze het opeten. Want dieren
kunnen niet altijd het verschil zien tussen voedsel en afval. Afgelopen zomer was ik met mijn
moeder in de Maashorst. Dat is een groot natuurgebied in de gemeente Oss en daar leven
veel dieren. Ook daar lag afval. We hebben dat toen samen zoveel mogelijk opgeruimd.
WAT GEBEURT ER ALS WE ZWERFAFVAL NIET OPRUIMEN?

Zwerfafval kan heel lang blijven liggen als het niet wordt opgeruimd. Daar hebben we het
op school over gehad. Kauwgom kan wel 25 jaar blijven liggen! En een blikje 50 of 60 jaar.
Dus als je een blikje weggooit en niemand ruimt het op, dan kan het er nog steeds liggen als
je over 60 jaar misschien wel opa of oma bent.
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Het is heel fijn dat jullie met z’n allen de gemeente Oss een stuk schoner
maken! Ik heb nog een aantal tips die misschien handig zijn:

 lastic is heel belangrijk
P
om op te ruimen. Want plastic
vergaat nooit. Het brokkelt
af in hele kleine onzichtbare
stukjes. Als het niet wordt
opgeruimd, blijft het altijd in
de natuur liggen.

Weet je waar je veel
zwerfafval tegenkomt? Kijk
maar eens bij hangplekken,
in speeltuintjes en in bosjes
langs de weg. Maar let wel
goed op bij drukke wegen!
Ga daarom altijd met een
begeleider op pad.

De belangrijkste tip:
zelf dat je geen afval op
straat gooit. Laten we als
MikMakkers het goede
voorbeeld geven!
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Vuurwerk is mooi en spannend. Én het hoort bij Oud en Nieuw.
Maar het geeft na afloop ook een hoop rommel in de straat.
Help je mee om het vuurwerkafval op te ruimen? Meedoen
is heel makkelijk: trek op 1 januari je MikMak-outfit aan,
pak je opruimspullen en ga de straat op. Voordat je het weet,
is jullie straat weer lekker schoon!

LET op!
1
2
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Tip
Neem een bezem en een
stoffer met blik mee!

Maak het
vuurwerk eerst
nat. Dan ben je
er zeker van
dat het niet
meer afgaat.

Ga niet

alleen opruimen.
Zorg dat er

een volwassene in

Vuurwerkresten

de buurt is.

zijn ongevaarlijk
zolang je ze
niet aansteekt.

WAAR LAAT IK DE VUURWERKRESTEN?

In je starterspakket zit een speciale vuurwerkzak.
Hier kun je de vuurwerkresten in doen. Maar
je kunt ook gewoon een vuilniszak gebruiken.
Het afval kun je thuis gewoon in de grijze
restcontainer doen. Heb je zoveel bij elkaar
geveegd dat het er niet meer in past? Dan kun je
altijd even bellen met de gemeente. Die komt het
dan ophalen.

Steek dus niets
meer aan!
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Inkleuren maar!

Stuur je kleurplaat in en win een bezoekje van de vuilniswagen aan jouw klas!
De chauffeur van de vuilniswagen laat je dan zien hoe de wagen werkt en je
mag een kijkje nemen in de cabine! Mail je kleurplaat naar mikmak@oss.nl of
stuur ‘m per post naar de gemeente Oss.
Dat kan naar:
Gemeente Oss
t.a.v. Team MikMak
Postbus 5
5340 BA Oss
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Kennismaken met
mikmakkers

Bas

Brief van
aan de burgemeester

Bas is 7 jaar. Hij wil samen met zijn oma en broertje zijn buurt schoonmaken..
Maar afval met je blote handen pakken is natuurlijk niet zo fris. Dus schreef Bas
een brief aan burgemeester Wobine Buijs van Oss. Hij vroeg de burgemeester
om een knijpstok om daarmee afval op te ruimen. Vorige week ging bij Bas thuis
de bel. Er stond iemand van de gemeente Oss voor de deur met een speciale
brief en een pakket voor Bas. De brief was van de burgemeester. In de brief
stond dat zij heel blij is dat Bas, zijn oma en zijn broertje samen de buurt willen
schoonmaken. En dat de bewoners uit de buurt hen dankbaar mogen zijn!

In het pakket zaten knijpers, emmers, hesjes
en afvalzakken om het opruimen makkelijker
te maken. En een kwartet spel om alles te
leren over afval. Bas was hier heel blij mee.
En wij zijn als MikMakkers blij met Bas!

Mikmakker
Frits
Mikmakker
Bas
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Waar is het
afval heen?

Osje heeft een
Winterhuis!
Wist je dat Osje tijdens Winterland zijn eigen winterhuis in het Osse centrum
heeft? Met een echt bos, een woonkamer én een slaapkamer. In het bos
leren leerlingen van de groepen 7 en 8 die Winterland bezoeken ‘alles’ over
zwerfafval. Tijdens de kerstvakantie kan iedereen van 3 tot 12 jaar meedoen
met leuke workshops en andere activiteiten. We gaan koekjes versieren en
bingo spelen, maar ook op zoek naar de Rommelman. Bovendien krijgen we
de Sneeuwkoningin en haar gevolg op visite. Het winterhuis van Osje is in de
kerstvakantie geopend van do. 28 t/m zo 31 december 2017 en van wo 3 t/m za
6 januari 2018. Meer weten? Kijk op: www.uitpuntoss.nl/agenda
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Piepschuim

Wist je dat?

Hoe lang kom
je afval nog
minimaal tegen
in de natuur?

Kartonnen
drinkbeker
oneindig

2 tot
12 jaar,

half
jaar

Kauwgom

Sigarettenpeuken

20 jaar

(plastic)

Frisdrankfles

Klokhuis
Blikje frisdrank

twee
weken

krant

50 jaar

oneindig!

paar dagen
tot half jaar
(veel of weinig regen)

Patatbakje
oneindig

Fruitschil
een tot drie jaar
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Gave game!
Doe de zwerfafvalbattle online op
www.aandeslagmetafval.nl/zwerfafvalbattle/
of download de app!
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Kort
nieuws
Burendag in de
Baljuwstraat!
Het was een geslaagde burendag in de
Baljuwstraat. Buurtbewoners hielden een
grote opruimactie. Er waren zes groepen
van ongeveer vier tot vijf deelnemers van
alle leeftijden. Alle groepjes liepen een
eigen route. De gemeente Oss stelde
materialen beschikbaar voor de actie.
Het was een gezellige en nuttige dag.
Na afloop ontvingen de deelnemers een
traktatie van de gemeente.

Verhalenwedstrijd
Op deze foto zie je wat zwerfafval met dieren
kan doen. Kun jij er een verhaal bij verzinnen?
Dan maak je kans op een hele gave prijs!
Namelijk plastic vissen in de grachten van
Amsterdam! En natuurlijk mag je dan een
vriendje of vriendinnetje meenemen.

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

Wij bedanken iedereen voor hun inzet!

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

Gastles op de
Elzeneindschool!
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Win!
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Kinderen van de Elzeneindschool zetten zich
in voor een schone buurt. Alle kinderen gaan
het komende schooljaar zwerfafval opruimen
op het schoolplein en in de omgeving van de
school.
Volg ons op:

T
f

Zo zorgen we samen voor een schone buurt!

AfvalinzOss
Afvalinzameling gemeente Oss
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Word jij ook
een MikMakker?
Kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen gratis lid worden. Meld je – samen met je
vriendjes en/of een begeleider – aan op www.mikmakkers.nl! Én je krijgt:
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Speciale events met
andere MikMakkers!

www.mikmakkers.nl

