
Uw oud papier is voor ons geld waard!

Wie zijn wij?
Binnenmaas Fanfare Orkest Da Capo is een vereniging waarbij het plezier in het 
maken van muziek voorop staat. Onder leiding van dirigent Jos den Boer wordt 
gestreefd naar muziek maken op niveau. Het repertoire is divers, van mars tot 
musical, van klassiek tot pop en natuurlijk ook eigentijdse composities. Kortom:  
Da Capo is een fanatieke en muzikaal veelzijdige vereniging. Het orkest repeteert  
op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in De Tienvoet te Heinenoord.

Naast het maken van muziek is het ook noodzakelijk om de vereniging financieel 
gezond te houden. Er worden diverse financiële acties georganiseerd en een 
belangrijke bron van inkomsten is de inzameling van oud papier. De inkomsten die 
verkregen worden d.m.v. de papierinzameling worden o.a. gebruikt voor de aanschaf 
van nieuwe instrumenten, maar ook voor het organiseren van b.v. concerten. Denk 
daarbij aan onze jaarlijkse zomeravondconcerten in Westmaas, Mijnsheerenland 
en Heinenoord en het voorjaarsconcert in MFC De Tienvoet in Heinenoord. Ook 
hiervoor is financiële steun noodzakelijk. 

Wij willen u dan ook hartelijk danken voor het ingeleverde papier in 2021. Mede door 
uw steun kan onze vereniging blijven bestaan. 

Mogen we ook dit jaar op uw medewerking rekenen?

Met vriendelijke groet,
Fanfare Orkest Da Capo

Binnenmaas Fanfare Orkest Da Capo
Secretariaat: E. Makkenze-Groeneveld
Rietwaard 9, 3274 MA  Heinenoord
T (0186) 60 10 55
E info@bfodacapo.nl
www.bfodacapo.nl

Contactpersoon 
ophalen oud papier:
Dhr. P. Cornegge
T  (0186) 60 21 76
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www.bfodacapo.nl.

Wil u weten waar u ons kunt 
ontmoeten of wilt u verdere 
informatie rondom onze 
vereniging? Zie onze website: 
www.bfodacapo.nl.



www.bfodacapo.nl

Oud papier 2022
Het oud papier wordt op elke laatste zaterdag van de maand opgehaald in 
Mijnsheerenland (Westdijk tot aan het Viaduct, Maasdijk, Noordernesse en 
Zuidernesse) en Westmaas. Op deze inzameldag kan het oud papier ook 
gebracht worden tussen 8.30 en 12.00 uur. Meer informatie over de brenglocatie 
communiceren wij via Het Kompas en is te vinden op onze Facebookpagina.

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. Fanfare Orkest Da Capo 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:

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

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

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.

Ophalen oud papier 2022              Westmaas/Mijnsheerenland

Zaterdag | Iedere laatste zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur

29 januari
26 februari
26 maart

30 april
28 mei
25 juni

30 juli
27 augustus
24 september

29 oktober
26 november
24 december*

Alle data zijn onder voorbehoud van optredens. 
Wijzigingen worden duidelijk bekendgemaakt in diverse media.
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Deze folder is mede mogelijk 
gemaakt door de RAD

www.radbv.nl



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.

* Gewijzigde ophaaldag i.v.m. oudejaarsdag


