
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 bezettingstijd werden er 
niet veel foto’s gemaakt. Op de 
openbare weg fotograferen was 
gevaarlijk. De Duitse bezetter 
wilde dat niet. De mensen die een 
fototoestel hadden, bewaarden 
het rolletje vaak om bij de bevrij-
ding foto’s te maken. Zoals Wim 
Schrejel. 

Hier zijn wat foto’s uit de eerste 
maanden van 1945, gemaakt  in 
Naarden en Bussum. Van zijn zoon 
ontving ik een mapje met 14 fo-
to’s (8,5 bij 6 cm) en het opschrift 
“Onze bevrijding”. Het echtpaar 
Atty en Wim Schrejel-van Geelen 
woonde in de oorlog Rembrandt-

laan 51 Naarden. Enige van de 
foto’s  zijn afgebeeld met de oor-
spronkelijke bijschriften.
Klaas Oosterom

“Onze bevrijding”

De bevrijding van honger en bezetting begon met de .. voedsel-
vliegtuigen! Mei ’45. 

Voorspel…. Na een aanval op ’t hotel “Bosch van Bredius”, Febr.  ’45.

Victory-Day 8 Mei ’45. De Rijksweg Naarden. 
Dagen achtereen rolden gevechtswagens en 
pantsers voorbij.

Landgenoten keren terug naar eigen Haard. Op ’t station Naarden 
Bussum. Repatriëringstrein stopt enkele ogenblikken om daarna 
zijn weg te vervolgen naar de Hoofdstad.  


