
WEESP Doordat we afval steeds 
meer scheiden, is er geen grote 
grijze bak voor restafval meer 
nodig. Een kleintje van 140 liter 
is genoeg. Daar staat de komst 
van een oranje afvalbak tegen-
over. Hier gaan de plastic en me-
talen verpakkingen en drink-
pakken (pmd) in. Dat betekent 
voor veel huishoudens kliko 
nummer 4, naast de grijze, de 
groene (gft) en blauwe (papier).

De oranje pmd-bak komt in de 
plaats van de losse zakken waar-
mee het pmd-afval nu wordt in-
gezameld en die vaak wegwaaien 
als ze op de vuilnisman liggen te 
wachten. Bovendien krijgt niet ie-
dereen vier kliko’s. Wie zijn afval 
liever zelf gescheiden wil inleve-
ren, mag dat ook doen. Daarnaast 
is het zo dat in krappe woningen 
een maatoplossing moet worden 
gevonden, zo legt milieuwethou-
der Herman Tuning uit. “Soms is 
het veel te krap voor één of meer-
dere kliko’s. We gaan de komende 
periode samen met de betreffende 
bewoners kijken naar de beste op-
lossing. Dat zou een extra onder-
gronds inzamelpunt in de wijk 
kunnen zijn.”

Maar ook velen die wel een ruime 
tuin met schuur hebben, houden 
het minischeidingsstation liever 
buiten de deur. “Een beetje te veel 
van het goede”, antwoordt een me-
vrouw uit Weesp op eeMaar ook 
velen die wel een ruime tuin met 

schuur hebben, houden het mini-
scheidingsstation liever buiten de 
deur. Maar ook velen die wel een 
ruime tuin met schuur hebben, 
houden het minischeidingssta-

tion liever buiten de deur. n vraag 
van GooiTV, dat over dit onder-
werp kwam filmen in Aetsveld. 
Veel inwoners in deze wijk lossen 
het op om de bakken net buiten 

de tuin te plaatsen, formeel ge-
zien op de openbare weg, zonder 
daarbij overigens de doorgang te 
belemmeren. “Mijn tuin is groot 
genoeg, maar we hebben het net 

helemaal vernieuwd en dan wil 
je daar niet al die kliko’s kwijt”, 
zegt een andere Weespse. De pa-
pierbak was haar al te veel, oud 
papier brengt ze liever zelf weg.
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 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Aan het eind van de Ka-
pelstraat, recht achter de Vitus-
kerk, was jarenlang een beken-
de radiowinkel. Veel Bussumers 
verbonden in het midden van 
de vorige eeuw de naam van 

eigenaar Ferree niet alleen aan 
de verkoop van radiotoestellen 
maar ook aan zijn luidsprekers. 
Geen feestelijke gebeurtenis 
in Bussum werd aangekondigd 
zonder de vermelding ‘De ge-
luidsinstallatie wordt verzorgd 
door de firma Radio Ferree’.

Veel bekender geworden dan 
vader Jan is zoon Hans. Al kort 
na zijn middelbare schooltijd 
haalde Hans Ferree de landelijke 
kranten met het verslag van zijn 
avonturen op een wereldreis in 
de jaren 1949 en 1950. Liftend 
naar Zuid-Frankrijk, per vracht-
schip naar Noord-Afrika, dwars 
door de Sahara. ‘Mijn vertrou-
wen in mijn vroegere aardrijks-
kundeleraar kreeg een gevoeli-
ge knauw. Ik heb sneeuwballen 
gegooid in de Sahara. Wij heb-
ben bevroren bronnen met hou-
welen moeten openhakken’ ver-
telt Hans later aan Het Parool.       

Werkend op een vrachtschip be-
reikte de jonge Bussummer Ca-
nada, waar hij een baan vond. 
Niet de journalistieke job die hij 
graag wilde, wel bijvoorbeeld 
werk als winkelbediende. Maar 

dan vult Hans Ferree opeens 
toch vele krantenkolommen: hij 
wordt gearresteerd voor ille-
gale grensoverschrijding en zal 
vijf weken in een Canadese cel 
doorbrengen. Alle Nederlandse 

kranten berichten over de Bus-
sumse avonturier.  

Na terugkeer in Nederland vindt 
Ferree werk in de reclamewe-
reld. Hij zal hier een enorme 
carrière maken en vele bekende 
reclamecampagnes bedenken. 
De lezers van het blad Avenue 
zullen zich de rubriek Hints van 
Hans herinneren, waarin vaak 
heel raak op nog komende 
trends wordt vooruitgelopen. 

Over zijn wereldreis schrijft de 
globetrotter het boek ‘Avontu-
ren in drie werelddelen’. 

Hans Ferree overleed vorig jaar 
op 87-jarige leeftijd.
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