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Informatie Lege Flessenactie per stad/dorp/wijk 

 
Alphen a/d Rijn: 
7 januari tussen 19.00u - 20.00u 
8 januari tussen 12.00u - 13.00u 
Jongere komen dan langs om de flessen en evt. kratten bij u in de wijk ophalen 
Voor mensen buiten de wijk: op beide data’s kunnen de flessen afgeleverd worden voor de 
ingang van de stg. Kayu Putih 
 
Culemborg: 
8 januari tussen 11.00u - 11.30u 
En tussen 15.00u - 15.30u 
Inleveren van lege flessen en/of kratten kan op het pleintje. Jongeren staan daar klaar om 
deze in ontvangst te nemen 
 
Middelburg: 
8 januari tussen 12.00u - 16.00 
Locatie: Rijnstraat 65 
Inleveren kan op bovengenoemde adres 
 
Tiel: 
8 januari tussen 14.00u - 16.00u 
Jongeren komen de flessen en evt. kratten bij u in de wijk ophalen. 
Tevens kan op bovengenoemde data en tijd ook ingeleverd worden voor de ingang van stg. 
Buah Hati 
 
Vught: 
8 januari tussen 15.00u - 17.00u 
Pertahanan Pembarisan Pasukan komt bij u langs om de lege flessen en evt. kratten op te 
halen. 
Mensen buiten het kamp kunnen ze afleveren bij de stg. Pelabuhan 
 
Wierden: 
8 januari tussen 11.00u - 13.00u 
29 januari tussen 11.00u - 13.00u 
Inleveren van de lege flessen en evt. kratten kan in de stg. Kandjoli 
Bent u niet in staat om deze af te geven, laat het weten zo dat de jongeren bij u het op 
kunnen halen. 
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Informatie Lege Flessenactie per stad/dorp/wijk 

Apeldoorn & Eerbeek: 
In weekend van 15-16 januari komen de jongeren langs om lege flessen en/of kratten ophalen. Meer 
info zal nog volgen. 
 
Moordrecht:  
15 januari tussen 11.00u – 13.00u  
Jongeren komen langs de deuren in de wijk om de lege flessen op te halen.  
Buiten de wijk en ook een steentje bij willen dragen? Neem dan contact op met Danielle Haurissa.  
Het verzoek om de leggen flessen en kratten in de voortuin neer te leggen zo dat het gelijk 
meegenomen kan worden.  
 
Assen:  
22 januari tussen 12.00u – 13.00u 
Flessen kunnen ingeleverd worden bij Marinu Nainhatu – pleintje Hunebedstraat 
 
Leerdam: 
Op 22 januari komen de jongeren bij u langs in de wijk om de lege flessen en evt. kratten ophalen. 
Meer info zal nog volgen 
 
Lunteren: 
22 januari tussen 10.00u - 14.00u 
Jongeren komen langs om bij u de lege flessen en evt. kratten ophalen. 
Voor de mensen die buiten Lunteren wonen en ook een steentje willen bijdragen, stuur een e-mail 
naar: malukulunteren@gmail.com 
 
Capelle a/d Ijssel:  
23 Januari tussen 16.00u – 18.00u 
Jongeren komen langs de deuren in de wijk.  
Voor de mensen die buiten de wijken wonen of op bovengenoemde tijdstip niet thuis zijn dan is het 
mogelijk om de flessen af te geven.  
Dit is dan mogelijk ook op, zonder 23 januari a.s. tussen 16.00u – 18.00u in Ontmoetingscentrum 
Nunu Mahua.  
Het verzoek om de lege flessen in een plastic tas of een vuilniszak te deponeren. De flessen hoeft u 
niet te sorteren op winkel, mag wel. 
 
Amsterdam: 
Op 29 januari komt Anak Maluku Amsterdam de lege flessen en evt. kratten bij ophalen. 
Doet u ook mee? Stuur dan voor 26 januari een e-mail 
naar: anakmalukuamsterdam@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

“Zo lang de Molukse jeugd leeft, bestaat de RMS!” 
 

Mena Muria! 
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