Oud papier in 2019
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Uw oud papier is voor ons geld waard!
Geachte heer/mevrouw,
De Stichting Knipscheer-Orgel Strijen (v/h Orgelcomité Gereformeerde Kerk Strijen) heeft als
doel het instandhouden en het goed laten functioneren van het Knipscheer-Orgel dat zich in de
Gereformeerde Kerk van Strijen bevindt.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
•	Hiervoor de benodigde middelen bijeen te brengen o.a. door maandelijks oud papier in te
zamelen in twee wijken van Strijen.
•	Een zo breed mogelijke belangstelling voor het instrument te wekken via het organiseren van
evenementen. Echter wel onder respectering van het kerkelijke karakter van het gebouw, dat in
eerste instantie is bedoeld voor de eredienst.
Het Knipscheer-Orgel is in 1844 gebouwd door de Amsterdamse
orgelmaker H. Knipscheer en deed tot 1941 dienst in de Eilandskerk
te Amsterdam. Het orgel was inmiddels in 1938 opgenomen op de
zogenaamde Cultuurmonumentenlijst.
In 1941 werd het orgel door de Gereformeerde Kerk van Strijen
aangekocht en is per schip over water van Amsterdam naar het
kerkgebouw aan het Spui te Strijen getransporteerd en in 1942 weer in
gebruik genomen. In februari 1953 heeft het orgel door de watersnood
schade opgelopen dat in 1956, met steun van het Rampenfonds, werd
verholpen. In 1981 is het Orgelcomité Gereformeerde Kerk Strijen in het
leven geroepen om een noodzakelijke grote en gefaseerd uitgevoerde
restauratie in goede banen te leiden. In overleg met een officiële
orgeladviseur werd de Orgelmakerij gebr. Reil uit Heerde aangezocht om
het orgel te restaureren, natuurlijk onder toezicht van de Rijksdienst voor
Monumentenzorg.
Om het orgel echter in goede staat te houden is (jaarlijks) onderhoud
noodzakelijk. En daar is weer geld voor nodig. Daarom zamelen wij, onder
alle weersomstandigheden al vele jaren (meer dan 25 jaar lang),
op vaste dagen maandelijks in twee wijken in Strijen, oud papier in om
van dit monumentale orgel nog vele jaren plezier te kunnen hebben.
Met vriendelijke groet,
Stichting Knipscheer-Orgel Strijen

Oud papier 2019
Het oud papier wordt op elke 2e dinsdag van de maand in de wijk Over de Keen/
Oudeland opgehaald. En iedere 2e woensdag van de maand in de wijk Land van
Essche II.

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. Stichting Knipscheer-Orgel Strijen 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
dinsdag
8 januari
12 februari
12 maart

Over de Keen/Oudeland

elke 2e dinsdag van de maand vanaf 18.30 uur
9 april
14 mei
11 juni 		

9 juli
13 augustus
10 september

Ophalen oud papier 2019		
woensdag
9 januari
13 februari
13 maart

8 oktober
12 november
10 december

Land van Essche II

elke 2e woensdag van de maand vanaf 18.30 uur
10 april
8 mei
12 juni

10 juli
14 augustus
11 september

9 oktober
13 november
11 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
en folders (zonder plastic hoesje),
print- en kopieerpapier, enveloppen en
dozen (groot en klein).

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

