
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 

Op 25 november jl. werd in 
Bussum het boek ‘Singel 6 en 
Bouvy; een band van 113 jaar’ 
gepresenteerd. Met veel infor-
matie over de villa aan Singel 6 
en het interieur, maar ook met 
familieverhalen van meerdere 
generaties Bouvy. 

De opdrachtgever voor de bouw 
van de villa in 1903 was François 
Bouvy (1872-1930), die samen 
met zijn broer Léon de ‘Firma 
J.J. Bouvy & Zn, zoutzieders te 
Muiden en Amsterdam’ leidde. 
Hij kocht niet alleen een bouw-
perceel, maar ook omliggende 
gronden. Op een deel daarvan 
ontstond het Bos van Bouvy en 
ook ‘De gronden van Bouvy’ is 
bij oudere Bussumers een beken-
de aanduiding. Zonen van Fran-
çois en Léon zetten het bedrijf 

voort. De jongste zoon van Fran-
çois en zijn vrouw Eulalie, met de 
bijzondere naam Désiré, kwam 
in 1949 met zijn vrouw Digna 
en dochter Hortense op Singel 
6 wonen. Désiré werkte niet in 
het familiebedrijf. Hij was kunst-
historicus en vervulde diverse 
functies in musea. De kroon op 
zijn werk was de oprichting van 
Museum Catharijneconvent in 
Utrecht, ook nu nog een toon-
aangevend museum. Zijn ouders 
en hij verzamelden ook privé: 
middeleeuwse religieuze kunst, 
maar ook moderne kunst. 

Een zwarte bladzijde in de fa-
miliegeschiedenis was het over-
lijden van hun oom Jan en drie 
van zijn vier kinderen. Zij kwa-
men om bij het bombardement 
op Hotel Bosch van Bredius op 
29 maart 1945.

Désiré’s kinderen, en met name 
Hortense en Arthur, hebben met 

hulp van vele anderen, dit boek 
geschreven en samengesteld.

Het verschijnt elf jaar na het 
overlijden van hun moeder 
Digna, de laatste bewoner van 
Singel 6. Inmiddels zijn op de 
grond rondom de villa vijf villa’s 
gebouwd en de villa is weer be-
woond. Makelaar Peter Heyen is 

ruim tien jaar bezig geweest 
om de verkoop van de villa en 
een passende bestemming van 
de bosgrond mogelijk te ma-
ken. Het gebonden boek met 
leeslint telt 159 pagina’s. Het 
bevat talloze afbeeldingen en 
is uitgegeven door Tijmen Pers 
Nieuwegein onder ISBN 978-90-
79518-07-4. Het boek is vooral 

voor familie en vrienden ge-
maakt en daarom in een kleine 
oplage geproduceerd. 
Belangstellenden kunnen via 
hmebouvy@hotmail.com een 
exemplaar kopen voor € 56,50 
(inclusief verzendkosten).

Klaas Oosterom   
 

Singel 6 en Bouvy; een band van 113 jaar

Digna en Désiré tijdens hun ver-
lovingstijd

Villa Singel 6, gezien vanaf de Brinklaankant. 2006
De Biljartkamer met bovenlicht en ramen met 
glas-in-lood 


