
 

Beste inwoner van Heumen 
 

Oud ijzeractie Muziekvereniging Vlijt en Volharding 
 
 
Weer was het veel te stil in Heumen, maar nu lijken we de goede kant uit te gaan, daarom 
gaan wij op zaterdag 23 april 2022 weer rond om oud ijzer bij u op te halen. Opnieuw 
zijn we net als vorig jaar afhankelijk van wet en regelgeving omtrent Covid-19.We willen u 
nu tijdig op de hoogte stellen van onze rondgang, zodat u uw ijzer voor ons kunt verzamelen. 
Ingezameld worden oude metalen zoals oud ijzer, koper, lood, e.d. Koelkasten, vriezers, 
accu’s e.d. dient u via de gemeente af te voeren, zie voor informatie de gemeentegids of 
afvalkalender (https://afvalkalender.dar.nl/). Ook bijvoorbeeld wasmachines en drogers 
mogen niet meer “herkenbaar” ingeleverd worden. 
 

 Vanaf ca 13.00 uur rijden we rond en komen bij u aan de deur. 
 Zet uw ijzer a.u.b. NIET aan de straat, anders zijn “de commerciëlen” ons voor! 
 Aangehecht zakje kunt u gebruiken voor een geldelijke bijdrage die voor ons zéér 

belangrijk is; deze kan in de aanwezige collectebus worden gedeponeerd. 
 Uw bijdrage is voor ons van zéér groot belang omdat wij financieel steeds minder 

lucht hebben door het wegvallen van subsidies, maar toch de wens hebben nog 
jarenlang voor onze dorpsgemeenschap te willen optreden en festiviteiten muzikaal 
willen aankleden. 

 
 

!!…..Wij ontmoeten u graag …..!! 
 
 

 
Zie andere zijde van deze folder!! 

 
U kunt ons volgen op Facebook: VLIJTenVOLHARDING  
Of op onze website: www.vlijtenvolharding.com 
 
Mocht u, tijdens onze actie, niet thuis zijn en ons toch een warm hart toe dragen; ons IBAN-
nummer is NL 20 RABO 012 20 91 752. 
 
Wanneer u in de loop van het jaar ijzer hebt waar u vanaf wilt; neem dan contact op met het 
nummer onderaan deze brief dan helpen wij u verder. 
Ook voor vragen op de dag zelf kunt u dat nummer gebruiken voor contact op deze dag. Mail 
wordt dan helaas niet gelezen 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw gulle bijdrage! 
Bestuur en leden Vlijt en Volharding.    Heumen, april 2022. 
 
Zin om muziek te maken of om dit te leren; meldt u dan aan bij ons secretariaat: 
Anita van Iperen - telefoon 06 - 431 27 175 - mail: iptho@xs4all.nl 


