
Uw oud papier is voor ons 
geld waard!

Chr. Harmonievereniging ‘Prinses Juliana’

Industrieweg 5
3286 BW Klaaswaal

www.pjklaaswaal.nl

Wie zijn wij?
Chr. Harmonievereniging Prinses Juliana is een 
bloeiende vereniging die al meer dan 40 jaar 
oud papier inzamelt in Klaaswaal en omgeving. 
De opbrengst van deze inzameling is van groot 
belang voor de inkomsten van de vereniging. 
Met deze inkomsten bekostigen wij onder 
andere de opleiding van de jeugd. 

Het inzamelen van het oud papier willen we de 
komende jaren dan ook graat voortzetten.
Helpt u ons door uw oud papier op de in deze 

flyer genoemde dagen aan de weg te zetten? 
Het inzamelen van oud papier helpt zo 
Prinses Juliana en het milieu. Wij danken u bij 
voorbaat voor uw medewerking.

Graag ontmoeten wij u in 2023 weer bij ons 
Maartconcert op 11 maart 2023 met 
Alain Clark. Kaarten kunt u bestellen via 
maartconcert@pjklaaswaal.nl of via 
pjklaaswaal.nl/maartconcert-kaarten



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

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

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).

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. 
Prinses Juliana zamelt het oud papier in en 
helpt de recycling en het hergebruik ervan. 
Daardoor wordt er bijgedragen aan een beter 
milieu.

Oud papier
Het oud papier wordt op elke eerste vrijdag van 
de maand opgehaald in de kern van Klaaswaal 
vanaf 18.00 uur op de volgende locaties: 
Molendijk tot viaduct A29, Oud-Cromstrijense-
dijk WZ (alleen in de bebouwde kom), Oud-
Crom strijensedijk OZ tot 2e afrit Industrieweg 
en de Kreupeleweg tot het aanwijzingsbord van 
bebouwde kom. Bij u wordt het oud papier 
opgehaald op onderstaande data:

Oud papier ophalen 2023 Klaaswaal

Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur (m.u.v. Goede Vrijdag 7 april).

6 januari 31 maart 7 juli 6 oktober

3 februari 12 mei 4 augustus 3 november

3 maart 2 juni 1 september 1 december

Bij de seniorenwoningen aan de Pinksterbloemstraat halen we op bovenstaande data het oud 
papier op vanaf 9.30 uur. Op de ophaaldag is de papiercontainer bij ons gebouw aan de Industrie-
weg geopend van 8.00 tot 20.00 uur. De zaterdag erna is de container open van 8.00 uur tot 
16.00 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. 


