foto: G\]S Possel

ohd@ziggo.nl - editie 44, november'14

Op het Dorp, het blad voor de Linschotenaar
Veertig jaar Stichting O.P.A.
Het nuttige met het aangename verenigen, dat is wat O.P.A. (Oud Papier Actie) al veertig jaar doet.
Het doel van het gesprek dat ik met Martin, Herman en Sander heb gevoerd is om ruchtbaarheid te geven
aan het belang van O.P.A. Veertig vrijwilligers, allen verbonden aan de Hervormde Gemeente te Linschoten,
leveren belangrijk werk. Niet alleen is het gescheiden ophalen van oud papier goed voor het milieu, de hele
opbrengst van het oud papier komt ten goede aan vele doelen binnen de kerkelijke en burgerlijke gemeente.
Veertig jaar geleden is O.P.A.
opgericht vanuit de Hervormde
Gemeente, die middelen nodig
had om de kerk te restaureren. In
het begin werd niet alleen papier
ingezameld. Er werden ook lompen
en plastic opgehaald. Naast O.P.A.
'leefde'toen ook nog O.M.A. (Oud
Metaal Actie). Vrijwilligers vanuit
de kerk trokken met karren, die
destijds niet door luxe wagens
werden getrokken, maar door
paarden, door Linschoten. Bij ieder
huis werd aangebeld en zo kon
er bijvoorbeeld vloerverwarming
in de kerk, naast veel andere
noodzakelijke restauraties tot
stand gebracht worden, zoals de
isolatie van de kap van de kerk,
restauratie van het orgel, de
renovatie en onderhoud van De
Wingerd. Ook is er veel afgedragen
aan verschillende projecten. Het
zijn er te veel om allemaal op te
sommen, maar twee vrijwilligers
zijn gesponsord op hun tocht naar
de Alpe d'Huez; is er bijgedragen
aan de Tentdagen, Open Doors,
Trans World Radio; de vlaggenmast
op de Hoge Werf is er gekomen
dankzij O.P.A. , maar ook de
Regenboogbus en verschillende
spellen voor de jeugd. In de kerk
is een gebrandschilderd raam
te zien, dat gewijd is aan de
stichting O.P.A., als dank voor hun
inspanningen die nog steeds zoveel
goede doelen mogelijk maken.

Vanaf 1995 kunnen van een
deel van de opbrengst van het
oud papier ook doelen van de
burgerlijke gemeente betaald
worden. Het is niet zo dat iedereen
in Linschoten die een mooi doel
weet, bij O.P.A. kan aankloppen.
De procedure is namelijk
als volgt: jaarlijks is er een
vrijwilligersvergadering, meestal
in februari. Vóór l januari mogen
de vrijwilligers bij het bestuur van
O.P.A. een voorstel voor een doel
indienen. Als er discussie is over
het doel, wordt er gestemd.
Maandelijks rijden drie avonden

achter elkaar acht tot tien man
door de wijken van Linschoten om
het papier op te halen. Ze zijn daar
een uurtje mee bezig. In plaats
van paard-en-wagens zijn het nu
een trekker met grote aanhanger
en een auto met kleinere
aanhanger voor de moeilijker te
bereiken straatjes.
Om de zaterdag worden de twee
containers opgehaald en daar
lopen ook weer vrijwilligers bij.
Sinds de tweede container op
de Van Rietlaan gekomen is,
zien de mannen van O.P.A. een
verschuiving in de hoeveelheid

maar meestal zit de prijs niet
boven de vier cent. Als het papier
minder dan vier cent opbrengt,
staat de gemeente in ieder
geval garant voor vier cent. De
gemeente profiteert namelijk
ook weer van het gescheiden
aanleveren van papier, waardoor
de afvalstoffenheffing lager kan
blijven, een zogenoemde winwinsituatie dus.

papier van de Hoge Werf
(tegenover de Tol) naar de Van
Rietlaan. Het ophalen in de wijk
blijft belangrijk, hoewel ook
daarvan de hoeveelheid papier
terugloopt. Zo is de hoeveelheid
papier in tien jaar tijd van
ongeveer 290 ton naar 260 ton
per jaar gedaald. Dit kan met de
digitalisering van de samenleving
te maken hebben, maar helaas
gooien nog steeds sommige
mensen papier te makkelijk in
de afvalbak. Alle beetjes helpen,
dus ook bijvoorbeeld de papieren
verpakking van een koffiepak. De
prijs voor oud papier fluctueert;
de hoogste prijs is wel eens
vijfenhalve cent per kilo geweest,

Soms worden er bijzondere
dingen gevonden in de container.
Er is eens een schoenendoos
met nog nieuwe schoenen erin
aangetroffen. Ook dacht iemand
dat hij per ongeluk zijn mobiele
telefoon bij het papier had
weggegooid, maar helaas stond
hij uit. Vroeger doken kinderen
in de container en gingen op
zoek naar postzegels, maar die
verzamelwoede is ook minder
geworden. Eierdozen zijn nog
wel erg in trek, want die kan de
zeer actieve vrijwilliger Henk van
Kempen goed gebruiken om de
eieren van zijn twee kippen in
te bewaren. Een keer - toen de
papierprijs behoorlijk hoog was
- bleek de wijk al half leeg te zijn.
Een slimmerik was al voor O.P.A.
uit gereden om het papier op te
halen. Gelukkig heeft dit voorval
maar één keer plaatsgevonden.

jaarvergadering is er koffie met
gebak en aan het eind van de
vergadering wordt er een borreltje
gedronken. Het maandelijks
ophalen is ook geen straf, want er
wordt veel gelachen en de sfeer
is bijzonder goed. Drie keer per
jaar krijgen de vrijwilligers een
aardigheidje als bedankje: met
Sinterklaas, Kerstmis en vlak vóór
de zomer. Daarom houden zo
veel vrijwilligers het zo lang vol
bij O.P.A.. Af en toe gaat het 'vak'
over van vader op zoon, zoals bij
Sander het geval is. De mensen,
overigens valt op dat het alleen
mannen zijn, vinden het na al die
tijd - sommigen zijn er al meer dan
dertig jaar bij- nog steeds leuk. De
oudste vrijwilliger die 35 jaar heeft
meegedaan, heeft vorig jaar zelfs
een lintje gekregen. Eens in de vijf
jaar wordt een uitje georganiseerd
voor alle vrijwilligers en om het
veertigjarig bestaan te vieren
zijn ze met zijn allen Solex gaan
rijden. Dat het nuttige met het
aangename samengaat bij O.P.A.,
blijkt ook uit de plannen om op de
derde zaterdag in november dit
jaar tijdens de goede-doelenmarkt
iedere persoon die minstens
vijftien kilo papier komt brengen,
een presentje te geven. De
boodschap is duidelijk: hoe meer
papier, hoe meer goede doelen er
gerealiseerd kunnen worden.

Martin: "Ons motto is
gezellig." Tijdens de genoemde

Dank aan hen die foto's hebben aangeleverd voor de nieuwe banner.
Omdat ze allemaal heel mooi zijn en de techniek het mogelijk maakt, zullen we
vaker een andere banner invoegen. Deze zullen vooral seizoen gebonden zijn.
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