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Oud papier en het mannenkoor 
 

In mijn beleving is het oud-papier verzamelen begonnen aan de De-

venterweg en Koningsweg in Dale. Daar waren 2 flinke vuilnisgaten 

waar op de zaterdag gelegenheid was om afval te brengen. 

Daar zat van alles bij tussen wat ook nog wel een tweede leven waard 

was. Maar er werd ook veel oud-papier gebracht. Dat werd al gauw 

apart gehouden! 

Jan Visser aan de Tolhuisweg 

in Bredevoort had een ruimte 

over om het papier in op te 

slaan. De ene keer was het 

Jan Droppers met een tractor, 

de andere keer ging Willem te 

Bokkel het papier wegbren-

gen. Jan Visser kwam regel-

matig met een aanhangwagen 

het papier ophalen, soms wel 

twee keer op een morgen. Als 

dan het hok bijna vol was, 

hield Jan Visser de prijs 

scherp in de gaten. Er was een 

contract met Riggeling-Velp, 

maar als de Papiercentrale 

Enschede meer opbracht, dan 

ging het papier daarnaartoe.Tijdens de repetitieavond werden er dan 4 

à 5 man gevraagd om de container vol te stouwen. Na afloop was er al-

tijd koffie met iets lekkers bij de fam. Visser.  
 

 



De volgende locatie was een deel van een schuur aan de Bijnenweg 

van de heer Fukkink, maar dit was niet voor lange tijd. Toen kwam al 

zo een keer de Peerdestal bij Gebouw Irene in beeld. Dit was een fijne 

locatie, ook omdat het mooi centraal lag.  

Iedere zaterdagmorgen kon je daar papier brengen en af en toe was er 

filevorming. Daar kwam ook weer verandering in i.v.m. brandstich-

ting.  

We hebben ongeveer 10 jaar van dit gebouw gebruik gemaakt. Tussen-

door werd er ook nog papier (karton) gespaard bij ELKA-supermarkt 

aan de Hogestraat. Maar of we daar veel beter aan zijn geworden, be-

twijfel ik.  

 

Nu kom ik bij een héél belangrijke papierverzamelaar:  

Herman Wisselink.  

Herman had een aan-

hangwagentje achter 

zijn fiets voor het 

verzamelen van oud-

papier. Vanaf zijn 

werk in Lichten-

voorde had hij al 

verschillende adres-

sen waar hij het op-

haalde en na het 

avondeten ging hij 

vrolijk verder. Dat 

werd daar in een 

schuur gelegd en een 

paar keer in de week werd het gebundeld door de moeder van Herman 

en broer Gerrit.  

Als dan het schuurtje tjokvol zat, ging er een seintje naar het mannen-

koor en werd er een container besteld. Er kwamen dan 5 mensen om 

het vol te gooien. Na afloop had de moeder van Herman altijd koffie 

klaar met wat lekkers erbij. Herman kan zich nog herinneren, dat er 

een keer 7 ton is afgeleverd en de prijs was 30 cent per kilo.  

Tel uit je winst! 
 

Herman heeft dit ongeveer 5 jaar ge-

daan. Papier, dat bracht geld op! 

Jo Lensink, Johan Nijman en Derk Bus-

sink vatten het plan op, om met paard en 

wagen papier op te halen. Derk Bussink 

ging met de bel voorop dus iedereen in 

de buurt wist dat ze er aan kwamen. Dat 

groeide zo hard door, dat er op een ge-

geven moment een tractor werd aangeschaft. De tractor werd door veel 

mensen bestuurd, maar Johan Wijngaarden man beslist niet onvermeld 

blijven. 



De papierlocaties waren o.a. 

de parkeerplaatsen bij de 

Sporthal, Big-Boss en Super 

de Boer. Als er toch namen ge-

noemd moeten worden, dan is 

het ongetwijfeld Hans Wikke-

rink. Hij was buiten zijn werk 

om altijd bezig met oud-pa-

pier.  
 

Af en toe zo erg, dat zijn vrouw zich ermee bemoeide, dat hij zich 

meer op zijn werk moest richten. 

 

Uit nieuwsflits nr. 9   2012 

‘Oud papier Het huidige contract met de Rova (gemeente Aalten) loopt 

per 31 december 2012 ten einde. Er wordt nu een nieuw contract ge-

maakt met dezelfde condities als op dit moment. Het nieuwe contract 

heeft een looptijd van 5 jaar (1 januari 2013 tot 1 januari 2018). Vanaf 

1 januari 2013 moeten alle inzamelaars in de gemeente Aalten mee-

doen op de nieuwe manier van inzamelen. Dus ook de buurtschappen. 

Elk huishouden in de hele gemeente krijgt dus een blauwe container.’ 
 

En zo kwam er een 

einde aan het opha-

len van papier voor 

het ACM. De man-

nen die er aan mee-

werkten vonden een 

gezellige bezigheid, 

waarbij zij de koffie 

met broodjes die 

aangeboden werden 

door Super de Boer, 

lekker lieten smaken.  

 

Hiervoor nog steeds nog onze dank! 

 

Henk Stronks 

(Polstraat) 

 

 



 

Felicitaties 

 

In januari 2022 zijn jarig: Wim ter Horst, Martin Meijer en Arnold 

Rots 

 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Joop Droppers, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en 

Henk Stronks (Bocholtsestraatweg) 
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 
 

Communicatie Commissie  
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit Oosterink 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 
  

 


