
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 

In de villa Stargardlaan 3 woon-
den als eerste bewoners de drie 
gezusters Telenga. Hun namen 
zijn Therese (1875), Alette (1877) 
en Neeltje (1878). Bij binnen-
komst in deze villa zijn de dames 
respectievelijk 38, 36 en 35 jaar. 
Ze zijn met hun vader Kornelis 
Gerardus Telenga in 1901 mee 
verhuisd van Leeuwarden naar 
het Spiegel en wonen achtereen-
volgens op de Parklaan 1, Graaf 
Wichmanlaan 25 en de Boschlaan 
19.  

Vermoedelijk hebben de dames 
Telenga tien jaar in het huis aan 

de Stargardlaan 3 gewoond. Ze 
zijn rond 1924 verhuisd naar Koe-
dijklaan 5.  

Familie Telenga 
Tjeerd Telenga, de grootvader 
van de drie dames, heeft rond 
1850 een Boek-, Courant- en 
Smoutdrukkerij, een  Adverten-
tie-bureau en een Uitgeverij in 
de oude universiteitsstad Frane-
ker. Het gezin van Tjeerd Telen-
ga en Therese Maria Bruininga 
bestaat uit negen kinderen. De 
oudst zoon heet Kornelis en de 
jongste zoon Geert. Geert zet de 
Uitgeverij en Drukkerij voort en 

Kornelis gaat in financi-
ele zaken.

De Leeuwarder Courant 
meldt op 29 mei 1874 
dat Kornelis Telenga in 
ondertrouw gaat met 
Ruurdtje de Jong  uit 
Wommels. Drie dochters 
wordt hun gezin rijk, 
Therese, Aletta en Neel-
tje.

Bakstenen en Azijn
In 1856 begint Abe 
Schippers aan de Harlin-

ger Trekvaart een steenfabriek. 
Telenga neemt de fabriek over.  
In 1883 richt Kornelis Telenga  
“De Leeuwarder Azijnfabriek” 
op in de Posthoornsteeg, tegen-
over de Beurs in Leeuwarden. 
In 1887 overlijdt moeder Ruurd-
tje, 42 jaar oud. Kornelis blijft 
achter met drie dochters van 9, 
10 en 12 jaar oud.

In 1893 verkoopt Kornelis zijn 
Azijnfabriek. En in 1901 verhuist 
hij met zijn drie dochters naar 
Bussum. Hij overlijdt op 26 febru-
ari 1911, in zijn villa aan de Bo-
schlaan, 67 jaar oud.

In 1915 verkopen de Gezusters 
Telenga de steenfabriek voor 

goed geld. Juist op tijd. Door de 
Eerste Wereldoorlog wordt er 
steeds minder gebouwd. 

De Dames Telenga
Na het overlijden van hun vader 
betrekken de dochters in 1913 als 
eerste bewoners de villa aan de 
Stargardlaan 3. In 1920 gaat The-
rese in ondertrouw met G. Hoog-
endoorn. In 1925 verhuizen Nelly 
en Aletta van de Stargardlaan 3 
naar Koedijklaan 5.
 
De jongste dochter, Nelly (Neel-
tje) Telenga, lijkt de meest dy-
namische van de drie. Nelly be-
kwaamt zich als logopediste. 

Dit is het verhaal van de dames 
Telenga. Therese overlijdt op 22 
december 1943. Over Aletta is 
geen informatie gevonden. Nelly 
overlijdt op 26 september 1963. 
Therese en Nelly zijn begraven 
bij hun vader op de Algemene 
Begraafplaats te Bussum. 

Gerard Hoogendijk

De drie dames Telenga
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Stargardlaan 3.


