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Uw oud papier is voor ons geld waard!
U bent het van ons gewend; we halen al vele jaren uw oud papier op, vanaf 1980
om precies te zijn. Waar doen we het voor? Het is tenslotte een hele organisatie,
als vrijwilligers, elke maand, met eigen vervoer, door weer en wind. We zetten ons
in voor de instandhouding van het oudste (kerk)gebouw in de Hoekse Waard:
de Hervormde Kerk in de Sint Anthoniepolder. De inzamelsubsidie voor het oud
papier draagt hieraan bij.
Door de ligging op een terp is de kerk behouden gebleven tijdens de grote
overstromingen, waaronder de Sint-Elisabethsvloed van 1421. De toren dateert
uit 1375, het kerkgebouw (vroeg-gotische stijl) is er aangebouwd. Doordat de kerk
vóór 1981 nooit werd gerestaureerd, bleef deze zeer sober en ongekunsteld.
Het gebouw bleek toen echter in een dusdanig vervallen staat, dat er ingegrepen
moest worden om het eeuwenoude monument te behouden.
In de jaren 1981 t/m 1985 werden de kap, de muren en het interieur grondig
gerestaureerd met als uitgangspunt zoveel mogelijk bestaand materiaal te
gebruiken. Zo werd het gebouw in oude glorie hersteld. In 1995 is een galerij
aangebracht, passend in het historisch interieur. Aan de hand van jaarlijkse
inspecties door Monumentenwacht vindt er planmatig onderhoud plaats om
dit fraaie monument voor de toekomst te behouden. In 2020 zijn meetbouten
aangebracht om verzakkingen in
kaart te brengen. Tegelijkertijd is
om deze reden gestart met het
monitoren van de scheurvorming
over meerdere jaren. In 2013 zijn
de gevels hersteld. Het resultaat
ziet u op de foto.
Met vriendelijke groet,
Hervormde Gemeente Sint
Anthoniepolder
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Het oud papier wordt elke 2e zaterdag van de maand opgehaald in Maasdam en
Cillaarshoek tussen 8.00 uur en 12.30 uur.

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

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. De Hervormde Gemeente Sint Anthoniepolder 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 2021
zaterdag
9 januari
13 februari
13 maart

Maasdam

elke 2e zaterdag van de maand tussen 8.00 - 12.30 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.

 NIET

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

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