
Oudpapier in Kamerik 
 
Sinds jaren halen we op de 1ste dag van de maand oudpapier  
op in Kamerik. De laatste jaren doen we dat samen met  
gemeente Woerden. 
Gemeente Woerden biedt de vrachtwagens met chauffeur en  
wij zorgen ervoor dat de containers worden geleegd in de 
auto. Vanaf 1 januari 2021 hebben we een kleine wijziging  
doorgevoerd.  
 

Vroeger beginnen 
We hebben het tijdstip waarop we beginnen vervroegd. We  
beginnen nu al om 08.00 u. 
Het is dus belangrijk dat u uw papiercontainer om 08.00 u  
aan de weg heeft staan. 
 

Andere route 
Ook de route die we rijden is veranderd. Begonnen we  
voorheen altijd aan de oostkant van de Kamerikse Wetering,  
vanaf dit jaar kan het zijn dat we om praktische redenen in  
een ander deel van Kamerik beginnen. 
Het is daarom vangroot belang dat u uw papiercontainer op  
tijd heeft buiten staan. Het maakt niet uit in welke wijk u woont, vanaf 08.00 u kan de containerauto 
langs komen. 
 

Bestel een blauwe container 
Oh ja, en nu we het toch over de containers hebben. Heeft u nog geen 
blauwe container voor oudpapier? 
Het is voor ons zoveel makkelijker als uw oudpapier in een blauwe 
container wordt aangeboden. 
U kunt gratis een blauwe container aanvragen bij gemeente Woerden. 
Dat kan op twee manieren: 
1. Via de website https://www.woerden.nl/digid/container-aanvragen 
2. Per telefoon via telefoonnr 14 0348 (netnummer niet nodig). 
U kunt zelfs kiezen uit een grote (240 liter)  of een kleine (120 liter) en u 

mag er zelfs 2 twee bestellen. 
 

Goede doelen 

U weet het vast wel dat niet alleen Kamerik baat heeft ij ons oudpapier, maar eigenlijk de hele 
wereld. Want de opbrengst van ons oudpapier komt wereldwijd terecht. Allereerst is papier 
inzamelen goed voor het milieu, met wereldwijd effect en ten tweede de financiële opbrengst komt 
ten goede aan Kamerikse zaken en aan goede doelen buiten Kamerik. We hebben een 
verdeelformule die ook voor velen in ons dorp iets op levert. Zo ging er behalve geld naar kerkelijke 
en diaconale doelen in binnen- en buitenland,  dit jaar ook geld naar de volgende Kamerikse 
activiteiten: open jeugdwerk, vakantie-bijbelclub, Sleutelclub, Jevaka, Nieuw Leven, VV Kamerik, 
SDO, Kamerik Actief en de Leienaktie van de RK kerk. 

 

Kortom    

Zet maandelijks uw oudpapier voor 08.00 u buiten, bij voorkeur in een 

blauwe container. Goed voor doelen in Kamerik en ver daarbuiten.  

 
Hartelijke dank 

Hartelijk dank namens oudpapiercommissie van de Ontmoetingskerk. 

 

 

https://www.woerden.nl/digid/container-aanvragen

