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Uw oud papier is voor ons geld waard!

Geachte heer/mevrouw,

Showkorps Juliana uit ’s-Gravendeel is een muziekvereniging welke uit vier afdelingen 
bestaat. Belangrijkste is dan ook muziek maken. In het eigen ‘Ons Gebouw’ 
wordt dagelijks door de verschillende groepen gerepeteerd. Hiervoor zijn diverse 
instructeurs (trices) wekelijks bezig de leerlingen op te leiden om later met het 
Showkorps het geleerde tijdens optredens te laten horen en zien. Nog steeds zijn wij 
op zoek naar nieuwe leden. Je opgeven of meer te weten te komen? Alles is te lezen 
op onze site www.showkorpsjuliana.nl.

Om de vereniging draaiende te houden is veel geld nodig en het 
ophalen van oud papier is een belangrijke bron van inkomen. 
Daarvoor wordt op zaterdag volgens het vastgelegde schema 
oud papier opgehaald in de diverse wijken. Duidelijk herkenbaar 
met een auto met aanhangwagen en ophalers in felgekleurde 
veiligheidsvesten is men bezig tussen 8.00 en uiterlijk 14.00 uur. 
Het is op eigen risico om het papier op tijd en gebundeld aan 
de weg te zetten. U helpt daar de vereniging mee maar ook 
het milieu is erbij gebaat, dat gaat tentslotte iedereen aan.

Naast het ophalen is er ook een mogelijkheid om het oud papier 
aan te bieden op maandag (uitgezonderd feestdagen) tussen 
18.30 en 20.00 uur aan de Dirk Barthweg.

Met vriendelijke groet,

Showkorps Juliana

Showkorps Juliana
Roodenburg Vermaatstraat 21
3295 BN ’s-Gravendeel
U @ShowJulianaNL
G www.facebook.com/showkorps.juliana
www.showkorpsjuliana.nl

O
ud

 p
ap

ie
r 

in
 2

01
8



Deze folder is mede mogelijk 
gemaakt door de RAD

www.radhw.nl www.showkorpsjuliana.nl

Oud papier 2018
Het oud papier wordt op zaterdag opgehaald in de wijken Nest, Mijlpolder, 
Schuilingen, Nieuwbouw en Centrum. Eventuele wijzigingen worden bekend 
gemaakt in diverse media.

Goed Scheiden Loont!
Jaarlijks verdwijnt gemiddeld nog 10 kilo oud papier per inwoner in de grijze 
container. Dat is jammer, want papier is zeer geschikt voor hergebruik. Oud 
papier is geen afval, maar een belangrijke grondstof voor de productie van 
nieuw papier en karton. Showkorps Juliana zamelt het oud papier in en helpt de 
recycling en het hergebruik ervan. Daardoor wordt er bijgedragen aan een beter 
milieu. Bij u wordt het oud papier opgehaald op de onderstaande data:

U kunt het oud papier gebundeld of in kartonnen dozen langs de straat zetten, 
bij voorkeur op de voor u geldende aanbiedplaats. Geen lege dozen (industrieel 
gebruik), kistjes, plastic zakken en zgn. piepschuim varianten etc. Deze worden 
niet meegenomen.

Wat mag WEL of NIET bij het oud papier
De hoofdregel is dat schoon en droog papier en karton bij het oud papier mag. 
Dus geen papier met voedselresten, vetvlekken, plastic hoesjes of nat papier.

Ophalen oud papier 2018

Elke maand vanaf 8.00 uurzaterdag

  6   januari
  3  februari
  3  maart
  7 april

12  mei
  9  juni
14  juli
  5  augustus

22  september
20  oktober
17  november
15 december

 12  jan 2019

WEL
Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk 
en folders (zonder plastic hoesje),  
print- en kopieerpapier, enveloppen en 
dozen (groot en klein).

NIET
Nat, vet of vuil papier, koffiebekers, 
zuivel- en drinkpakken, 
diepvriesverpakkingen en 
geplastificeerd papier en karton.

Alle data zijn onder voorbehoud van optredens. 
Wijzigingen worden duidelijk bekend gemaakt in 
diverse media.


