
Uw oud papier is voor ons 
geld waard!

Muziekvereniging Na Lang Streven ‘s-Gravendeel

Repetitielokaal 
Nestpad 4
3295 AD ‘s-Gravendeel

 www.facebook.com/nalangstreven
www.nalangstreven.nl

Wie zijn wij?
Fanfarecorps Na Lang Streven ‘s-Gravendeel 
bestaat sinds 1934 en is sindsdien niet meer 
weg te denken uit het muzikale milieu in 
‘s-Gravendeel.

De vereniging bestaat vandaag de dag uit het 
Fanfareorkest, de slagwerk groep, een 
jeugdopleiding met een leerlingen orkest, een 
leerlingen slagwerkgroep en de feestband. Wij 
treden op tijdens officiële gebeurtenissen in 
‘s-Gravendeel, zoals Koningsdag en 4 mei, maar 
wij hebben ook optredens en concerten die we 
zelf organiseren.

NLS is een moderne en actieve vereniging met 
het oog op het heden en vooral op de toe-
komst. Daarom wordt er door bestuur, leden, 
dirigent en instructeurs geïnvesteerd in een 
goede muziekopleiding voor de jeugd waarbij 
plezier en kwaliteit goed samen gaan. 

Om de vereniging gezond te houden en de 
opleidingen mogelijk en betaalbaar te houden, 
is natuurlijk geld nodig. Via contributies en 
verkoopacties haalt NLS geld binnen. Ook via 
het maandelijks ophalen van het oud papier in 
een aantal wijken in ’s-Gravendeel komt er een 
belangrijk en aanzienlijk deel van de inkomsten 
binnen.

Dankzij het oud papier dat wij maandelijks bij u 
op mogen halen, maakt u het dus mogelijk dat 
er in ’s-Gravendeel toekomst is voor een 
gezonde muziekvereniging en een fijne 
vrijetijdsbesteding voor jong en oud waar ook 
anderen veel plezier aan kunnen beleven. 

Kijkt u voor meer informatie over onze 
vereniging en de agenda van onze muzikale 
activiteiten eens op www.nalangstreven.nl of 
op onze Facebookpagina.



Deze flyer is gedrukt op 100% gerecycled papier en 
is mede mogelijk gemaakt door de RAD. www.radbv.nl

Wat mag wel en 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.

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

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

Oud papier ophalen 2023 ‘s-Gravendeel

Elke tweede zaterdag van de maand 8.00 - 11.30 uur; brengen 9.30 - 11.30 uur.

14 januari 8 april 8 juli 7 oktober

11 februari 13 mei 12 augustus 4 november

11 maart 10 juni 9 september 9 december

Aanvullend: zaterdag 13 januari 2024.
Elke maandag na de inzameldag is de container ook geopend van 18.15 tot 19.30 uur. 

U kunt oud papier gebundeld of in kartonnen dozen langs de straat zetten, het liefst op de voor u 
geldende aanbiedplaats. Lege dozen (voor industrieel gebruik), kistjes, plastic zakken en 
zogenaamde piepschuimvarianten, et cetera nemen we niet mee. 

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. 

NLS zamelt het oud papier in en helpt de 
recycling en het hergebruik ervan. Zo dragen 
wij bij aan een beter milieu.

Oud papier
Op zaterdagochtend halen wij oud papier op in 
’s-Gravendeel. Het is ook mogelijk om op 
diezelfde zaterdag het oud papier te brengen 
naar de papiercontainer ter hoogte van Mijlweg 
2 (Barth Installatietechniek) tussen 9.30 en 
11.30 uur. De maandag na de inzameldag is de 
container ook geopend van 18.15 tot 19.30 uur.

Hieronder vindt u de ophaaldata:


