
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 

Het zojuist uitgekomen Bus-
sums Historisch Tijdschrift 
wordt vast een collectors-item. 
Het is een Lexicon geworden 
van beeldende kunstenaars uit 
Bussum. Bussum was niet al-
leen een plaats waar schrijvers, 
dichters en wereldverbeteraars 
actief waren, maar ook beel-
dende kunstenaars vonden 
hier, dicht bij Laren, hun plek. 

In het extra dikke tijdschrift 
komen we veel te weten van 
de leven en de werken van de 
19e eeuwers Willem Bodeman, 
fijnschilder en van de graveur 
Christiaan Lodewijk van Keste-
ren. 

Voor en na 1900 waren schilder, 
graficus en kunstcriticus Jan 
Pieter Veth en beeldhouwer 
Lambertus Zijl actief. 
Van vóór 1940 noemen we: 
Gretha en Adri Pieck; Arnold 
Pijpers, religieuze kunst; Jan 
Verhoeven, kunstschilder en 
restaurator. 

En van ná 1940: schilderes Ma-
ria Mispelblom Beyer-Theunis-
sen; Ben Hosman, kunstschil-
der, beeldhouwer en culinair 
restaurateur (Warmolts); Carol 
Voges, illustrator en stripteke-
naar; Bob ten Hoope en Peter 
Pontiac undergroundtekenaar.

Net zoals bij schrijvers en dich-

ters, kwamen ook veel kunste-
naars vanuit de grote stad naar 
het rustige Gooi. Er zijn enige 
kunstenaars bij, waarvan de 
werken grote bekendheid heb-
ben gekregen, maar waarvan 
de namen minder of onbekend 
zijn.
Carol Voges bijvoorbeeld. Hij 
tekende strips, omslagen van 
talloze jongensboeken zoals 
Biggles en Bob Evers en illustra-
ties voor advertenties, waaron-
der veel voor Bensdorp. 

Jan Veth was niet alleen een 
kundig portretschilder en -te-
kenaar, maar ook kunstcriticus 
en hoogleraar in de kunst. Mo-
gelijk komt er binnenkort een 
overzichtstentoonstelling van 
zijn werk in het Dordts Mu-
seum, want in Dordrecht stond 
zijn wieg. En de hardstenen 
beelden in de muren van de be-
roemde Beurs van Berlage zijn 
van de Bussumse beeldhouwer 
Lambertus Zijl.  
Aanvullingen, commentaar en 
kritiek zijn welkom. 
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Het Tijdschrift is gratis voor (nieuwe) leden 
en voor € 7,50 te koop bij de HKB, boekhan-
del Los en Bruna.


