Oud papier in 2019
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Uw oud papier is voor ons geld waard!
Het oud papier wordt al bijna 60 jaar door leden en vrijwilligers van Crescendo
opgehaald, door weer en wind en ook in tijden dat oud papier bijna niks waard
was. Met onze vele acties proberen we onze mooie, maar dure hobby voor zoveel
mogelijk mensen toegankelijk te houden.

Het opleiden van een leerling kost ons al gauw € 500,00
per jaar, nog los van het instrument en de bladmuziek. De
subsidie die we daarvoor kregen is in 6 jaar tijd met bijna 60%
verminderd. We hebben uw hulp daarom heel hard nodig om
onze mooie vereniging in stand te kunnen houden en hopen
dat u het papier voor ons wilt blijven
sparen.
Wij wijzen u ook graag op de containers
voor oud frituurvet bij Muziekcentrum
Crescendo aan De Leeuw 8A. Nog een actie
die u niets kost, maar ons wel geld oplevert
en bovendien goed is voor het milieu!
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens alle leden van Crescendo!

» 30 maart 2019
Crescendo in concert
		
“Vrienden van Crescendo Live”
Voor meer informatie zie onze website: cresendozb.nl

www.crescendozb.nl

Oud papier 2019
Met het nieuwe tariefsysteem ‘Goed scheiden loont’ betaalt u voor elke keer dat u
uw restafvalcontainer laat legen. Reden temeer om uw oud papier en karton voor
ons te verzamelen. Wij komen het graag bij u ophalen, elke 2e zaterdagmorgen
van de maand in Zuid-Beijerland en op de Nieuwendijk. Wilt u het voor 9.00 uur
goed verpakt in een doos voor ons langs de straat zetten?

Goed Scheiden Loont!
Jaarlijks verdwijnt nog gemiddeld 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. Crescendo zamelt het oud papier in en levert daarmee
een bijdrage aan een beter milieu. Bij u wordt het oud papier opgehaald op de
onderstaande data:

Ophalen oud papier 2019 		
zaterdag
12 januari
9 februari
9 maart

Zuid-Beijerland

elke 2e zaterdag van de maand vanaf 9.00 uur
13 april
11 mei
8 juni

13 juli
10 augustus
14 september

12 oktober
9 november
14 december

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.

Deze folder is mede mogelijk
gemaakt door de RAD
www.radhw.nl

WEL

NIET

Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk

Nat, vet of vuil papier,

en folders (zonder plastic hoesje), printen kopieerpapier, enveloppen en dozen
(groot en klein).

koffiebekers, zuivel- en sappakken,
diepvriesverpakkingen en
geplastificeerd papier en karton.

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