
OPHALEN OUD PAPIER 
  

Verzamelen om 17.55 uur op de parkeerplaats aan de achterzijde van Jumbo 
Bitswijk,/Muziekplein. 
De chauffeur van de vrachtwagen heeft veiligheids-vestjes. (Je kunt deze natuurlijk ook 
zelf meenemen).  

De beladers van Helios 72 en de chauffeur van van Munster zijn samen verantwoordelijk 
voor de route. 
Wanneer er bij het oud papier nog meer vuil ligt dan neem je alleen het oud papier mee, 
de rest mag blijven liggen. Graag wel even een foto maken zodat dit gemeld kan worden. 
 
Ophaalroute: 
Vanaf jumbo naar Piusplein. 
 
Start Route: 
Piusplein/Grootveldstraat hoek. 
Piusplein LA bocht volgen. 
LA Kapelstraat. 
RA, Tegenover de Stigt de Kapelstraat inrijden, tot achteraan, Let op: tot de bocht 
achteraan. (achterkant ’t Zusje). 
Daarna terug Kapelstraat volgen. 
RA Petrushof in.  

 
Van Petrushof RA kerkstraat in, door naar rotonde( Halfords ). 
RA Sint Janstraat (appartementen links en rechts). 
Via Birgittinessestraat ( hier ligt geen papier) door naar de flats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle flats meenemen (bij voorkeur links om rijden) Het papier ligt bij alle flats aan de 
voorzijde, bij de deur met de B erboven. 
 

 
Vanaf de flats naar de Zoggelpoort. Let op, vooraan bij de Zoggelpoort ligt er papier bij 
een vuilcontainer.  
 

 
 
Vanuit de Zoggelpoort rechtdoor over de rotonde naar de Julianastraaat. 
LA met de bocht mee 
 

 
RA tot achterkant Cafe’s en Albert Hein,  

 



 
Dan van achter AH door naar gemeentehuis (appartementen rechts tegenover het oude 
raadhuis) 

 
 
einde weg draai je voor Markant langs de Winkelstraat in. 
Bij de Baron de Sacramentsweg meenemen. 
Dan weer door de winkelstraat richting rotonde (Halfords) 
RA Patroor Spieringstraat, RA naar Parkeerplaats ( bij de Vakantie winkel/reisburo) 
achterkant appartementen Brabantplein  
Er ligt hier ook papier opgeslagen in een berging. ( de chauffeur heeft een loper. ) 

 
Vanaf de parkeerplaats RA. ( richting de Action ) 
Dan LA naar de Parkeerplaats/Parkeergarage bij de Take Ten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanaf parkeerplaats LA. 
Op de  rotonde RA, volgende rotonde RA, dan RA naar Mondriaanplein. 
Vanaf het Mondriaanplein RA helemaal naar de rotonde bij de Botermarkt (Plus) 
Papier ligt bij de vuilcontainer. 

 
Rotonde rond rijden richting Sacramentsweg. ( richting busstation ) 
LA Neringstraat ( bij Poelier Bevers). 
Neringstraat helemaal uitrijden tot aan Promenade. 
RA richting Pastoor Spieringstraat. RA Pastoor Spieringstraat.  
Rotonde LA. 
LA richting Kleinveld ( Udens College). 
Doorrijden tot aan paaltjes op fietspad voor Udens College en dan aan de linkerkant de 
appartementen meenemen. ( de Cour). 

 
Kleinveld meenemen, Let op: Er staan ook containers op de parkeerplaats voor het 

Udens College!Dan aan de achterkant van de Aldetiendhoven berging leeg maken, 
chauffeur heeft loper).  

 
Dan terug het hek door meteen rechts en alle huizen rechts meenemen. 
KLAAR EN TERUG NAAR DE JUMBO. 



 


