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’A7-molen’ gaat setje
vormen met De Paauw
José Pietens
Nauerna ✱ De onlangs gerestaureerde molenschuur De Paauw in
Nauerna vormt binnenkort een
ensemble met molen De Haan.
Volgens Stichting Zaanse pakhuizen, eigenaar van De Paauw, is de
aankoop bijna rond. Bestuurslid
Ekko Vermeulen verwacht dat de
gemeente Zaanstad komende
maand de subsidie voor de aanschaf overmaakt. Aanvankelijk
wilde de stichting een nieuwe
molen naast de 19de-eeuwse schuur
bouwen. ,,Maar het is natuurlijk
veel leuker om er een oude, historische molen neer te zetten.’’
De 19de-eeuwse korenmolen kent
een roerige geschiedenis. De Haan
werd in 2004 gekocht door aannemer Klaas de Leeuw uit Schagen.
Hij sprak met maar liefst twintig
gegadigden om een nieuwe bestemming voor de molen te vinden, maar geen enkel plan kwam
van de grond. Het achtkant van de
molen, dat oorspronkelijk uit de
Zaanstreek komt, staat sinds 2009
werkeloos langs de A7 in het WestFriese Benningbroek; verpakt in
plastic ter bescherming tegen

Filmpanel over
nieuwe Bond

Vandalisme sterker
dan dienstregeling
Rob Swart
Zaandam ✱ Connexxion rijdt ’s
avonds na negen uur niet meer over
de Wibautstraat in Zaandam. Na negen keer bekogeld te zijn met stenen
mijdt de busvervoerder de straat tot
het weer veilig is.
Het kruispunt Wibautstraat-Morgensterstraat is de thuishaven van
een groep jongens die het op de bussen gemunt heeft. Begin oktober is
er voor het eerst met stenen gegooid

De Haan, in plastic verpakt. ARCHIEFFOTO

en dat hield niet op. Daarom gaat
Connexxion sinds deze week problemen uit de weg. Hendri Beltman
van het busbedrijf: ,,We gaan niet
wachten totdat er een passagier of
chauffeur gewond raakt. Dan zijn
we nog verder van huis.’’
De bussen van lijn N92, 391 en 392
rijden vanaf zeven uur ’s avonds via
de M.L. Kingweg. De vervangende
haltes zijn bij het Mennistenerf,
Schaarsven en de hotels in de Vijfhoek. Pas als de situatie weer veilig

is wordt de dienstregeling hervat.
De verantwoordelijke jongerengroep is bij de autoriteiten bekend.
Politie en gemeente gaan het toezicht op de groep intensiveren en
proberen met straffen de groep in
toom te houden. Het is de tweede
keer dat Connexxion zijn toevlucht
neemt tot het verleggen van de busroute. Eerder gebeurde dat in
Amersfoort. Daar werden bussen
bekogeld ten tijde van de rellen in de
Haagse Schilderswijk.

Visite Prinses Laurentien bezoekt Westzaanse basisschool

weersinvloeden. Vermeulen weet
nog niet wanneer de molen naar
Nauerna wordt gebracht, maar wel
dat het ’een uniek en spectaculair
transport’ zal zijn. ,,De molen
wordt in zijn geheel over het water
vervoerd. Mensen zullen niet weten wat ze zien.’’
➔ Regionaal 4: De Paauw, van
puinhoop naar parel

Tweede vechtpartij in opvang
voor vluchtelingen in Veldpark
Willemien Schenkeveld
Zaandam ✱ In de vluchtelingenopvang in het Burgemeester in ’t Veldpark zijn gistermiddag een aantal
mannen in gevecht geraakt.
Naar verluidt ging het om vier, vijf
mannen gaan, die om onbekende redenen sinds donderdag met elkaar

in conflict waren. De kampleiding
probeerde ze uit elkaar te halen,
maar uiteindelijk moest naar verluidt de politie eraan te pas komen.
Die kon er gisteren niets over kwijt.
Het is de tweede vechtpartij in de
opvang, die er nu een maand staat.
➔ Regio 7:
Noodopvang

advertentie

Deze actie is geldig t/m zondag 1 november 2015.

Westzaan ✱ Hoog bezoek voor openbare basisschool De
Kroosduiker in Westzaan gistermiddag. Prinses Laurentien
van Oranje kwam langs om met de kinderen uit groep 8 te

praten. De leerlingen mogen deelnemen aan een Raad van
Kinderen, waarin ze gaan meedenken over het thema geFOTO DIRK JONGEJANS
zond eten.
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Wormerland
bedankt voor
rustige avond
Wormer ✱ De gemeenteraadsleden
van Wormerland bedanken de Wormerlandse bevolking voor de rustig
verlopen
bewonersbijeenkomst
over de opvang van vluchtelingen,
eerder deze week.
De politici spreken hun respect en
waardering uit in een open brief op
de gemeentelijke website. De bijeenkomst lag onder een vergrootglas na het in brand steken van twee
auto’s van GroenLinks-raadslid Harold Halewijn, één nacht eerder. Er
waren driehonderd bezoekers. Diverse landelijke media waren erbij.

