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Uw oud papier is voor ons geld waard!
Geachte heer/mevrouw,
Op 25 september 1976 is A.K.V. Korbatjo opgericht, de korfbalvereniging van
Oud-Beijerland gelegen tussen de scholengemeenschappen Hoeksch Lyceum
en De Willem van Oranje. Een vitale vereniging van inmiddels zo’n 276 leden. De
club staat bekend om haar jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi en positief opvallend
zijn ook het gehandicaptenkorfbal, het eerste team dat op hoog niveau speelt, de
vele nevenactiviteiten voor jeugdleden en de Kangoeroe Klup voor kinderen in de
leeftijd van 3 tot 7 jaar.
Korbatjo is een actieve korfbalvereniging die al meer dan 30
jaar het oud papier huis-aan-huis ophaalt. Naast het feit dat
u het milieu helpt, investeren wij de opbrengst van het oud
papier met name in de jeugd en onze korfbalfaciliteiten. Dus
door papier in te zamelen spaart u niet alleen het milieu, maar
ook voor onze jeugd!
Wij vertrouwen erop dat u uw oud papier gescheiden verzamelt
en wij halen het bij u in de straat op.
Bij voorbaat hartelijk dank namens Korfbalvereniging Korbatjo

Oud papier 2019
Het oud papier wordt op elke 1e maandag van de maand
opgehaald in de Spuioever en op de 3e maandag van de
maand in de Zoomwijck (tussen Zoomwijcklaan en Zinkweg).
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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. Uw oud
papier is geen afval, maar een belangrijke grondstof voor de productie van
nieuw papier en karton. Korbatjo 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		
maandag
7
4
4

januari
februari
maart

Spuioever

elke 1e maandag van de maand vanaf 19.00 uur
1 april
6 mei
3 juni

1
5
2

juli
augustus
september

Ophalen oud papier 2019		
maandag
21 januari
18 februari
18 maart

7
4
2

oktober
november
december

Zoomwijck

elke 3e maandag van de maand vanaf 19.00 uur
15 april
20 mei
17 juni

15 juli
19 augustus
16 september

21 oktober
18 november
16 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 drinkpakken,
diepvriesverpakkingen en
geplastificeerd papier en karton.
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