
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-
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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.

GAD gaat 353 afval aanpakken

 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Timmerlieden speelden toen 
een belangrijke rol. J.C.M. (Han) 
Klijnman, vader van de schrijver 
van dit artikel, werkte van circa 
1924 tot 1928 als jonge timmer-
man bij aannemer C. van Norren 
& Zn. Han Klijnman was in 1924 
veertien jaar en veruit de jongste 
werknemer van Van Norren.

Begrafenisonderneming De Ja-
ger verzorgde in die periode met 
name de niet-katholieke begra-
fenissen. De kisten voor De Jager 
werden gemaakt bij Van Norren: 

eiken voor eerste klas en vuren 
voor tweede klas kisten.

Het afleggen van een overledene 
werd gedaan door de timmerlie-
den van Van Norren; Han Klijn-
man was hiervoor nog te jong. Bij 
het afleggen namen de timmer-
lieden de kist mee naar het huis 
van de overledene. Ook zorgden 
zij voor schragen om de kist op te 
zetten en een glasplaat om de kist 
mee te bedekken. 
Het was de gewoonte om de kist 
met de dode thuis in het sterf-

huis op te baren in de kamer of 
in de voorkamer. De gordijnen 
waren gesloten en bij katholieken 
plaatste men een kruis en kaarsen 
bij de kist. Zo konden buren en fa-
milieleden afscheid nemen van de 
overledene.

Op de dag van de begrafenis werd 
een deksel op de kist geschroefd. 
Na de begrafenis werden de 
schragen en de glasplaat door 
Han Klijnman met een handkar 
opgehaald. Hij had van baas Van 
Norren instructies om de kar niet 
pal voor het sterfhuis, maar enige 
huizen verder neer te zetten. Als 

fooi voor het ophalen kreeg hij 
een gulden bij een tweede klas 
begrafenis en een rijksdaalder bij 
een eerste klas begrafenis.

Johan h.M. KliJnMan

Verkort artikel uit het Contact-
blad HKB jrg. 11 nr 3 jan 1996.

Begrafenissen 90 jaar geleden

De werkplaats Nieuwe Spiegelstraat 2 met links de achterkant van 
het voormalige woonhuis van de familie Van Norren omstreeks 1960.

De Nieuwe Spiegelstraat omstreeks 1960. Achter de auto de werkplaats 
van Van Norren.

Advertentie Joh. van Norren uit 1940. Advertentie  uit 1950.


