
Ophaalschema oud papier 2021 
 

In 2021 zal het oud papier in de wijk worden opgehaald op onderstaande data. 
Noteer deze a.u.b. op uw kalender. De 2 containers staan in 2021 op de 
parkeerplaats aan de Marskant, naast de Willemschool. Vanaf 16.00 uur kunt u daar 
uw oud papier brengen. 
Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen, zet het dan op de betreffende 
datum uiterlijk 18.30 uur aan de straat. Houd daarbij wel rekening met de volgende 
spelregels: 

• Het papier dient gebundeld of verpakt te zijn in pakketten van niet meer dan 
10 kilo. Dus: niet onverpakt, niet in grote of zware dozen en niet in plastic 
zakken of kratten.  

• Wilt u in straten met eenrichtingsverkeer het oud papier aan de rechterkant 
van de straat zetten?  

Hartelijk dank voor uw medewerking.  
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de coördinator: Jeroen Oude Alink, 
telefoonnummer 074 – 256 68 58. 
 
Maandag   25-01  22-02 29-03 26-04 
   31-05 28-06  26-07 30-08 
   27-09 25-10 29-11 27-12 
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