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De streefdatum voor oplevering
van de Coentunnel is bekend.
Gewerkt wordt naar 1 april 1966.
Kring 10 van de brandweer is vijf
uur bezig geweest met het blussen van een vuilnisbrand bij de
gemeentelijke reinigingsdienst
aan de Westzanerdijk.
Comité Leefbaarheid Zaanstreek
en de gemeente Zaandam zijn het
niet eens over de noodzaak van
een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Zaandam denkt ’in de
verre toekomst’, Leefbaarheid wil
nu actie. Zaandam kan de becij-

19-Toen
In de serie 19-Toen kiest Dagblad Zaanstreek willekeurig een
jaartal en de datum van vandaag. Wat stond er die dag in de
krant. Vandaag 26 juni 1964.

ferde 7 miljoen gulden overigens
niet zelf opbrengen.
90.000 gulden schade door brand
in de spuiterij van hout- en metaalfabriek P. Steijn, Dorpsstraat
417, Assendelft. Kortsluiting was
waarschijnlijk de oorzaak. De

brand sloeg over naar de montageafdeling op de eerste verdieping. Even werd gevreesd dat de
brand zou overslaan naar de boerderij van N. Vrouwe, maar de
wind stond gunstig.
Snackbar Henneman in Kromme-

nie gaat op zondagmiddag niet
meer open. Reden: personeelstekort. Na enkele minder aangename ervaringen wil Henneman
alleen nog maar familieleden in
de zaak laten werken. Alleen, zo
veel familie heeft hij niet en om
zelf op zondagmiddag te gaan
werken? „Ik heb al zeven jaar een
zondags pak in de kast hangen en
dat wil ik wel een keertje aan”,
aldus Henneman.
J. Dekker aan de Nieuweweg 19 in
Wormer viert zijn jubileum als 40
jaar zelfstandig schoonmaker.

’Bartelsluisbrug had Wolfrakbrug

In 60 seconden

Robert Minkhorst

Voetbalfeestje in Wassenaar
D
e Belgen stonden bij Blauw-Zwart in de
kantine naar het grote scherm te kijken.
Dat was logisch, want hun land was aan het
voetballen. Op veld E1 vond de finale plaats,
Ons Eibernest tegen Zaanlandia, die de Zaandammers kansloos verloren, maar de meesten
hadden daar geen oog voor.
Het terras was afgeladen met veteranenvoetballers, hun vrouwen en kinderen. Op het
ieniemieniepannaveldje speelden de allerklein-

sten hun eigen finale. Er kwam een polonaise
voorbij, een lint van verbroedering. De Belgen
deden mee, hun wedstrijd binnen was afgelopen. Later verschanste een man zich op het dak
van de kantine, vanwaar hij ons beneden begon toe te zingen. Zijn blote bovenlijf miste de
finesse van dat van Ronaldo maar dat donderde niet; zijn postuur kwam aardig overeen met
het gemiddelde van de aanwezigen.
Zaterdag was het vierde Veteranentoernooi bij

moeten heten’
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Wormer Q Hij ligt er, de nieuwe
’Bartelsluisbrug’. Speciaal voor auto’s en vrachtauto’s, zodat die straks
niet meer bij bewoners van de Bartelsluisbuurt voor de deur langsrijden. De oude brug is dan uitsluitend
voor fietsers en voetgangers toegankelijk. Beide bruggen zijn van belang voor de verbinding van Wijdewormer met Wormer, via de Engewormer. Alleen de naam is nog een
’dingetje’.
Peter Roos van Stichting Zaan &
Dijk heeft de gemeente Wormerland er een brief over gestuurd.
„Toen de gemeente (in 2015, red.) het
besluit nam voor een brug die de
Bartelsluisbuurt ontlast van autoverkeer, had Zaan & Dijk al een
naam in gedachten: Wolfsrakbrug.”
Roos: „Wolfsrak is de naam van het
water die de nieuwe verbinding
overbrugt. Wat schetst mijn verbazing? De nieuwe brug heeft de naam
Bartelsluisbrug. Dit, terwijl er al een
Bartelsluisbrug bestaat, namelijk de
brug die bij de Bartelsluis ligt.” In
beleidsstukken wordt-ie ook Bartelsluisbrug genoemd, en valt met
regelmaat de naam Wolfsrakbrug
als het over de nieuwe gaat. Roos:
„Ik roep u op om de omissie te herstellen en de nieuwe brug van een
passende naam te voorzien: Wolfsrakbrug.”
Of Wolfrakbrug. Want volgens de
streekhistorici Cees Kingma en Jan
Blokker moet dát het zijn, dus zonder de ’s’. „De vraag, hoe de nieuwe
brug moet heten, is makkelijk te beantwoorden”, aldus Jan Blokker.
„Bartelsluisbrug, dat staat er namelijk op. Ik zou gepleit hebben voor
Wolfrakbrug, want hoe heet anders
de brug bij de sluis? Dàt is de Bartelsluisbrug, lijkt mij. Overschilderen dus die naam, in Wolfrakbrug.
Het is niet anders.”
Blokker verwijst naar de site wormerlander.nl, waar op het historisch
gebruik van de naam ’Wolfrak’

Oostzaan Q Verderop in de Zaanstreek zijn autobranden schering en
inslag, maar nu is ook Oostzaan opgeschrikt. In de nacht van zondag
op maandag ging aan de Apollolaan
een auto in vlammen op.
,,Ik werd iets na twaalf uur wakker
van een doffe knal en ik zag direct de
vlammen boven de schutting uitkomen’’, vertelt Gerard Schaft van de
aan de Apollolaan grenzende caravanstalling ,,Ik heb 1-1-2 gebeld en
ben direct de caravans gaan wegslepen. Er is een ramp voorkomen.
Want als één caravan begint te bran-

Blauw-Zwart in Wassenaar. Met Docos 4 zijn
we trouw deelnemer. Sportief had onze deelname weinig om het lijf, in een onnavolgbaar
toernooischema verloren we op penalty's de
eerste poule en wonnen op doelsaldo de tweede, waarna 'na ingewikkeld rekenwerk' met
dik dertig teams er vier halve finalisten uitrolden. Terug naar huis fietste iemand van ons zo
de plomp in en ging met fiets en al kopje onder. Volgend jaar gaan we weer met de boot.

Zaandam Q Anna’s Huis, inloophuis voor mensen die leven met kanker, heeft een cheque ontvangen van
5000 euro van Rotary Club Zaandam. Het is een van de vele serviceclubs, verenigingen en bedrijven die
Anna’s Huis ondersteunen. Die hulp
is nog steeds welkom. En nodig.
,,Laten mensen niet denken: ’Ach,
ze redden het wel’, want we hebben
nog steeds veel hulp nodig. Het zou
echt desastreus zijn als acties nu ineens ophouden’’, nuanceert voorzitter Sylvia Dermout het succes van
Anna’s Huis. ,,Om ook over vijf jaar
verder te kunnen is blijvend geld en
menskracht nodig.’’
Pas zes weken open, na meer dan een
jaar voorbereiding, kan Anna’s
Huis, vernoemd naar een van de oprichters Anna Derksen, rekenen op
de hulp van 84 medewerkers. Zij
zetten zich geheel vrijwillig in voor
kankerpatiënten, gezin en familie.
,,Alle steun die wij krijgen, is hartverwarmend. Aan de andere kant
zitten we nog in de aanloop naar een
vijfdaagse openstelling. Nu zijn we
maandag, woensdag en vrijdag

automobilisten er gebruik van maken.

wordt ingegaan. Daar valt overigens
ook te lezen dat de Bartelsluis vroeger wel de Wolfraksluis werd genoemd.
„Er is ons een melding bekend waar-

De brug is nog niet in gebruik.
Groen: „Vanaf volgende week
wordt-ie aangesloten op de Engewormer en de Eendrachtstraat. We
verwachten dat half augustus het

in de naam Wolfrak wordt genoemd”, aldus woordvoerder Esther
Groen van de gemeente. „De naam
Wolfsrak kwam naar voren tijdens
het haalbaarheidsonderzoek naar

de openstelling van de Bartelsluis.”
Toch blijft het waarschijnlijk Bartelsluisbrug. Groen: „Die naam is
nu onderdeel van de vormgeving
van de brug.”

den, gaan ze gaan allemaal.’’
Wat een mooie nieuwe BMW was, is
nu een dramatische ravage. ,,We
hadden hem nog niet zo lang’’, vertelt de eigenares. De auto van een
buurvrouw is ook aangetast, een
koplamp en wieldop zijn grotendeels weggesmolten.
De brand is aangestoken, verteld
een agent die buurtonderzoek aan
het doen is. Een bewoner weet al
meer. ,,De politie sprak tegenover
mij van vandalisme. De auto is op
twee plekken aangestoken is, voor
en achter, met behulp van benzine.
Je kunt ook zien dat het aangestoken is. Als het bijvoorbeeld kortslui-

Ravage aan de Apollolaan.

ting was geweest, was de brand op
één plek geconcentreerd. Nu is de
auto heel gelijkmatig uitgebrand.’’
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De laatste keer dat in Oostzaan een
auto uitbrandde, was in januari
2015, aan de Hooiijzer.

advertentie
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verkeer over de brug kan. Er volgt
nog een officiële opening. De planning is om de opening rond de ingebruikname, dus half augustus, te
plannen.”
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’Laat mensen niet
denken: Ach, ze
redden het wel’

Sylvia Dermout.
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open, maar in september willen we
alle werkdagen mensen kunnen opvangen. Dat vraagt nogal wat van
onze vrijwilligers.’’
84 vrijwilligers. Dat lijkt heel veel,
maar de belastbaarheid van de vrijwilligers is ’niet oneindig’, betoogt
Sylvia Dermout, zelf gynaecoloog.
,,Wie zich aanmeldt als vrijwilliger
krijgt eerst een intakegesprek. In
Anna’s Huis betreft het vooral psy-

Erkenning voor papiermolen
Volgende week wordt de nieuwe brug aangesloten op de Engewormer en de Eendrachtstraat. Half augustus kunnen
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Anna’s Huis, alle
hulp nog welkom
r.massaut@hollandmediacombinatie.nl

Auto aangestoken in Oostzaan
Willemien Schenkeveld

Q r.minkhorst@hollandmediacombinatie.nl

Ronald Massaut

Overschilderen

DINSDAG 26 JUNI 2018

Westzaan Q Papiermolen De
Schoolmeester in Westzaan is
door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) aangewezen
als bijzonder interieurensemble.
Interieurensembles zijn monumenten waarbij het gebouw en de
inrichting een geheel vormen. De
Schoolmeester is de laatste wind-

papiermolen ter wereld, er wordt
sinds 1692 onafgebroken papier
gemaakt.
De RCE heeft tot nu toe 72 interieurensembles aangewezen. Dat
zijn bijvoorbeeld ook de Beurs
van Berlage in Amsterdam, crematorium Westerveld en hotel
Spaander in Volendam.

chosociale zorg; nazorg die is wegbezuinigd en niet meer wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ruwweg de helft van de vrijwilligers is
gastvrouw of gastheer en zij voeren
die gesprekken; altijd emotionele
gesprekken. Tijdens de intake blijkt
of je daar geschikt voor bent. Daarna
krijg je nog een gerichte opleiding
van drie dagen. Maar dan nog blijft
het zwaar.’’
Wie niet direct de geschikte persoon
blijkt voor de rol van gastvrouw of
gastheer kan wel op andere manieren een bijdrage leveren aan Anna’s
Huis. ,,We hebben ook mensen nodig voor meer ondersteunende taken.’’ Met de verwachte stijgende
zorgvraag zou Dermout het geweldig vinden om ook het naastgelegen, lege pand op de Zorgboulevard
bij het ZMC in Zaandam toe te voegen aan Anna’s Huis. ,,Daar is opnieuw veel geld voor nodig.’’

Bijeenkomst
Corridorstudie
Neck Q Maandagavond 2 juli wordt
in Dorpshuis Wijdewormer een informatieavond over de Corridorstudie gehouden. De bijeenkomst begint om 20 uur. De Corridorstudie is
een onderzoek naar verbetering van
bereikbaarheid in het gebied tussen
Amsterdam en Hoorn.

