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’Ontwerp een hedendaagse
Zuiderzeedracht’, luidde de
opdracht van de wedstrijd die
deze krant uitschreef in samen-
werking met het museum in
Enkhuizen. Natalie Sluijs uit
Blokker won met haar creatie
de derde prijs en mag samen
met de andere winnaars haar
ontwerp exposeren in het Zui-
derzeemuseum. ,,Ik zag de
oproep in de krant en besloot
mee te doen, omdat kostuum-
geschiedenis en klederdracht
mij altijd al geboeid hebben. Ik
vond het geweldig dat ik de
derde prijs had. Toen ik hoorde
dat ik ook nog eens mocht
meedoen aan de tentoonstel-
ling, sprong ik helemaal een gat
in de lucht.’’

Inspiratie vond Natalie in de
Marker klederdracht. ,,Die
dracht is vrij sober, maar heeft
wel een heel kleurrijk gilet. Ik
heb het omgedraaid naar chi-
que en stoer, door gebruik van
leer en kant.’’

De pas elfjarige Noortje Luit-
wieler uit Oostwoud won de
aanmoedigingsprijs. Haar ont-
werp bestaat uit drie onderde-
len. ,,De onderjurk kun je als
zomerjurk gebruiken en boven-

jurk is een avondjurk. Samen is
het een jurk die je altijd kunt
dragen. Ik heb een streepjesstof
gebruikt die ik op Marken zag
en de rest is van spijkerstof,
omdat je die tegenwoordig veel
ziet.’’

Noortje maakte haar ontwerp
compleet met klompen die
voorzien zijn van een hak. ,,Die
heb ik laten maken bij de Irene
Hoeve in Katwoude.’’

Ze wil later ook niets liever
dan ontwerpster worden en
Natalie heeft dankzij de ont-
werpwedstrijd haar oude passie
weer opgepakt. ,,Ik heb vroeger
de modeacademie gedaan en
ben nu net aan een opleiding
tot meester-coupeur begonnen.
Ja, waar zo’n wedstrijd al niet
toe kan leiden’’, lacht ze.

De beide hedendaagse kos-
tuums zijn, samen met de win-
nende ontwerpen van Laura
Mars uit Monnickendam en Ine
Keitz uit Rotterdam, onderdeel
van de tentoonstelling ’Wie
denk jij dat je bent?’. Geert-Jan
Davelaar is een van de inrichters
van de tentoonstelling over de
functies van kleding in verleden
en heden, die morgen geopend
wordt. ,,Het zijn mooie ontwer-
pen en sterke concepten. De
winnaars hebben echt een he-
dendaagse vertaling van Zuider-
zeedracht gemaakt en zeker
daarom passen hun ontwerpen
ook zo goed in deze tentoon-
stelling.’’
’Wie denk jij dat je bent? De familie
aangekleed’ in het Zuiderzeemuseum is
te bezoeken tot en met zondag 8 april. Natalie Sluijs (l) en Noortje Luitwieler kleden in het Zuiderzeemuseum een pop aan met hun winnende creaties. FOTO HENK DE WEERD

Zuiderzeedracht van
nu in Enkhuizen

door nanska van de laar

E N K H U I Z E N - Een pop aankle-
den valt toch een beetje tegen,
concluderen Natalie Sluijs en
Noortje Luitwieler. In het Zui-
derzeemuseum kleden zij hun
pop aan met de creaties waar-
mee zij de ontwerpwedstrijd
van deze krant wonnen.

Het merendeel van de gedupeer-
den bestaat uit personeelsleden
van het ziekenhuis. Na de nacht-
dienst wachtte hen zondagoch-
tend een onaangename verras-
sing.

Politie
In een eerder bericht meldde de
politie dat het zou gaan om acht-
tien auto-inbraken. Bij sommige
auto’s is er alleen maar schade,
maar een deel van de gedupeer-

den mist ook spullen uit de auto.
Volgens politiewoordvoerster
Jikke Idema zijn dat geen kost-
bare spullen. ,,Het zijn kleinig-
heden, maar we weten nog niet
alles. Nog niet iedereen heeft
aangifte gedaan.’’ De politie
heeft de zaak in onderzoek.

Volgens woordvoerster Edy
Klaassen van het ziekenhuis is
het voor het eerst dat op zo'n
grote schaal in auto’s in de WFG-
garage is ingebroken. ,,Er is wel

eens vaker ingebroken in een au-
to, maar dat bleef dan beperkt tot
een enkel geval. We vinden dit
wel zeer betreurenswaardig.’’

De garage is openbaar toegan-
kelijk, iedereen kan er zo naar
binnen rijden of wandelen. De
auto’s staan er niet gratis. Vol-
gens Klaassen wordt de garage
wel beveiligd, het ziekenhuis wil
niet zeggen op welke manier dat
gebeurt.

Vraagtekens
Het Hoornse VVD-raadslid Chris
de Meij plaatst vraagtekens bij
de beveiliging van de parkeerga-
rage. Hij refereert aan het schok-
kende feit van begin dit jaar.
Toen werd een auto met daarin

het lichaam van een al maanden
vermiste vrouw uit Medemblik
in de parkeergarage gevonden.
De auto had ruim drie maanden
op dezelfde plek gestaan. Dat
was de beheerder niet opgeval-
len. Het ziekenhuis heeft des-
tijds uitgezocht hoe het kon dat
die auto maandenlang onopge-
merkt bleef. Klaassen wil daar nu
niet op ingaan. Het ziekenhuis
liet destijds weten dat er andere
beveiligingsmaatregelen in de
parkeergarage waren dan de be-
waking.

De Meij: ,,De parkeergarage
dient echt verbeterd te worden.
Bezoekers en personeel moeten
daar veilig en met een gerust ge-
voel kunnen parkeren.’’

door connie vertegaal

H O O R N - Het Westfriesgasthuis beraadt zich op maatrege-
len om de parkeergarage bij het ziekenhuis beter te beveili-
gen. Zondag werd ontdekt dat in 23 auto’s die daar gepar-
keerd stonden was ingebroken.

WFG zint op betere
beveiliging garage

De cijfers komen er gunstig uit te
zien door een herstructurering
van bureau riolering en wegen
(€ 248.000) en besparingen in
het gemeentelijk rioleringsplan
(€ 286.000). Hoorn heeft in de
begroting ook ruimte weten te
vinden voor kosten als gevolg
van de overheveling van taken
naar de gemeente door het Rijk.
Deze hebben betrekking op
jeugdzorg, de wet Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten en de
Wet Werken naar Vermogen. De
gemeente rekent voor uitvoering
hiervan voor 2012 op een uitgave
van 1,3 miljoen euro, maar de ver-
wachting is dat dit lager zal uit-
pakken.

Wethouder Ronald Louwman
(VVD) betitelt het bezuinigings-
pakket voor de burgers als ’rede-
lijk’. ,,Het meest lastige was na-
tuurlijk de besparing op het ar-
moedebeleid.’’ Hij geeft aan dat
de begroting voor een belangrijk
deel bepaald wordt door de lan-
delijke overheid. Ongeveer 70
procent van de inkomsten komt
uit het Gemeentefonds. ,,Het is
moeilijk in te schatten hoe de fi-
nanciële situatie zich ontwik-
kelt. Als in ons land, net als in
België, een bank overeind moet
worden gehouden dan komt het
er heel anders uit te zien.’’

Hoorn zal ook de komende ja-

ren nog moeten bezuinigingen.
Met ongewijzigd beleid stevent
de gemeente voor 2015 op een te-
kort van 11 miljoen euro af. Uit-
gangspunt van de coalitie is om
de onroerende-zaakbelasting
niet meer dan trendmatig te la-
ten stijgen. Voor het volgend jaar
is er ook een inflatiecorrectie van
2 procent.

Ondanks de economisch moei-

lijke tijden zijn er voor 2012 nog
tal van investeringen in Hoorn.
De camera’s voor veiliger uitgaan
moeten dan op de Roode Steen
en Kerkplein hangen, er is de
aanleg van de hockeyvelden tus-
sen Keern en de A7, de opwaarde-
ring van de openbare ruimte tus-
sen de Sterflats in de Grote Waal,
de reconstructie van de Dorps-
straat en Willemsweg, revitalise-

ring van bedrijventerrein de Ou-
de Veiling, de oplevering van het
multifunctionele centrum De
Kreek in Bangert en Oosterpol-
der, de nieuwbouw van een
sportzaal aan de Tweeboomlaan
en aanleg van Poort van Hoorn.

De behandeling van de begro-
ting gebeurt in de gemeente-
raadsvergaderingen van 2 en 8
november.

Gemeente bespaart fors op uitgaven riolering

Hoorn: overschot 2012 vier ton

Multifunctioneel centrum De Kreek in Bangert en Oosterpolder is een van de investeringen van gemeente
Hoorn. FOTO HENK DE WEERD 

door marcel vermeulen

H O O R N - Gemeente Hoorn
verwacht in 2012 een bedrag
van iets meer dan vier ton over
te houden. Bij de Kadernota
was er nog een gepland tekort
van 160.000 euro.

Het college houdt vast aan de
bouwhoogte. Buurman Cees
Keeman: ,,We willen er een
bouwlaag af. Als dat niet kan,
pleiten we voor verplaatsing van
deze elf woningen.’’ Hij sluit
zich aan bij de suggestie van de
Dorpsraad om seniorenhuizen te
bouwen rondom het centrum-
plan, waar ze dichter bij voorzie-
ningen komen dan in de Graaf
Florisstraat. De plek van Chinees
restaurant Lotus wordt als alter-
natief genoemd.

Zo’n hoog gebouw past niet in
de historische kern van het dorp,
stellen ze. Het zou na de kerkto-
ren het hoogste gebouw worden.
Wat omwonenden diep schokt is

dat het college zijn voorstel zon-
der overleg met omwonenden
voorlegt aan de raad en dat ze dit
uit de krant moesten vernemen.
,,En dat terwijl in de commissie
ruimte alle fracties aandrongen
op verlaging van het gebouw’’,
voert Keeman aan.

Omwonenden vrezen voor de
schaduw. Keeman: ,,Schaduw-
metingen zijn gedaan in de
herfst en lente, niet in de winter,
terwijl wij juist in de winter
overdag de zon kwijtraken. Ook
hebben wij bezwaar tegen de in-
kijk vanuit het complex dat drie
hoog wordt.’’

Omwonenden vragen zich af
of de vraag naar seniorenwonin-
gen werkelijk zo groot is als het
college stelt. ,,Er is namelijk
leegstand in Hoogwoud Oost en
in De Schakel.’’ De Dorpsraad be-
twijfelt of de behoefte werkelijk
zo groot is dat de leefbaarheid
voor omwonenden daaraan on-
dergeschikt moet worden ge-
maakt. De raad praat hierover
donderdag. Omwonenden zul-
len inspreken.

Hoogwouders: zet
flat bij centrumplan
door annette snaas

H O O G W O U D - ,,Zeg nee tegen
deze massale hoogbouw.’’ Die
oproep doen 23 verontruste om-
wonenden en de Dorpsraad aan
de gemeenteraad. Zij stellen voor
de bijna 11 meter hoge senioren-
flat niet in de Graaf Florisstraat
in Hoogwoud te zetten, maar bij
het centrumplan.

H O O R N - Het thema van het
Westfries Ondernemersgala is
het komend jaar West-Fries ta-
lent. Daarom heeft stichting ach-
ter het Ondernemersgala beslo-
ten een afbeelding van een werk
van een jonge kunstenaar uit
West-Friesland op de uitnodi-
gingskaart af te drukken.

Het is de bedoeling hiervan
jaarlijks een prijs te maken waar-
mee talentvolle kunstenaars de
kans krijgen zich te presenteren
onder een groot aantal lokale on-
dernemers. Er worden 2500 uit-
nodigingen verspreid.

De Hoornse Katja Koevoet bijt
het spits af om de eerste uitnodi-
ging te illustreren. Ze is blij met
de kans die haar hiermee wordt
geboden. ,,Ik ben weliswaar al ja-
ren bezig met mijn PhotoArt,
maar laat me dit jaar pas echt
zien met exposities. Ik wil er
mijn boterham mee verdienen
en maak ook kunst in opdracht
van particulieren en bedrijven.
Dat ik me dan nu zo kan presen-
teren is natuurlijk geweldig.’’
➔ Stand van zaken: Meer

kans op prijzen

Kunstenaar op
uitnodiging
door michiel snik

Magna heet de
motor waar ik
verliefd op
werd, nu twee
jaar geleden.
Dankzij haar
vrouwelijke lij-
nen en haar
volle geluid.

Een staaltje van 225 kilo pure
kracht en passie. Haar familie-
naam is Honda. Haar geboorte-
jaar 1985. Samen hebben we in-
middels 5000 km afgelegd.

Ondanks mijn tevredenheid
over haar voorkomen en presta-
ties heb ik afgelopen zaterdag
een proefritje gemaakt met een
veel jongere zus. Kleiner ook. Een
motorscooter, maar wat een
schoonheid. Oogt als een super-
sportmotor, maar is licht, vlot,
fun, goedkoop en zorgeloos. Geen
700 cc zoals de Magna, maar 125.
De PCX 125 gaat niet veel sneller
dan 100 km per uur, maar trekt
op als de brandweer. Wie wil er
harder als je zelden op de snel-
weg komt? Het verbruik is mini-
maal (zeker 1 op 40 zeggen de tes-
ters), de aanschafprijs betrekke-
lijk laag. Dus wat houdt me dan
tegen? 

Het hele weekend zit ik te
plussen en te minnen. Ik word
gek van het nadenken. Aan ben-
zinekosten bespaar ik 180 euro
per jaar, maar allriskverzekering
en motorrijtuigenbelasting hap-
pen weer veel van die winst weg.
Met de scooter heb ik voorlopig
geen zorg over reparaties, maar
hij is wel diefstalgevoeliger. Uit-
eindelijk beslis ik: de Magna
blijft. De PCX heeft heel veel
voordelen. Maar één belangrijk
nadeel. Het is geen motor.
E R I C  M O L E N A A R
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M E D E M B L I K - Via de website
van de gemeente Medemblik
kunnen tijdelijk geen uittreksels
worden opgevraagd uit het ge-
boorte- of huwelijksregister. Het
ministerie van binnenlandse za-
ken heeft de beveiliging van de
DigiD ontkoppeld. ,,Dit is pre-
ventief, verder zijn er geen pro-
blemen met de website’’, zegt
een gemeentewoordvoerster. Er
wordt onderzocht wat er aan de
hand is. Zaterdag bleek de websi-
te van het voormalige Noorder-
Koggenland dat in 2007 opging
in Medemblik, ’lek’.
➔ Zie verder Stad en Streek 2

Medemblik even
zonder DigiD

H O O R N - Hoorn is een van de 22
gemeenten die een overeen-
komst voor homo-emancipatie
hebben ondertekend.

Het gaat om een intentiever-
klaring met minister Marja van
Bijsterveld van onderwijs, cul-
tuur en wetenschap. De gemeen-

ten zeggen toe om voor 1 februari
met een plan te komen om de vei-
ligheid en weerbaarheid van les-
biennes, homoseksuelen, bisek-
suelen en transgenders op straat
en de sociale acceptatie te verbe-
teren.

Om dit te bereiken ontvangt
Hoorn twintigduizend euro.

Hoorn tekent voor
emancipatie homo’s
van onze verslaggever

zwaag

Schooljongen zakt
in elkaar op plein
Bij de basisschool De Wingerd
in Zwaag ontstond maandag-
middag consternatie toen een
12-jarige leerlingen in elkaar
zakte.
De jongen werd vermoedelijk
getroffen door hartfalen. Er
werd snel eerste hulp verleend
door personeel en een huisarts;
even later waren twee gealar-
meerde ambulanceteams bezig
met de reanimatie van de scho-
lier. Voor de zekerheid werd ook
de traumahelikopter erbij ge-
roepen: de piloot slaagde er in
de heli op het grasveldje naast
de school aan de Martinusstraat
aan de grond te zetten om bij-
stand te kunnen verlenen.
Terwijl politie het publiek op
een afstand hield, kon de toe-
stand van de jongen worden
gestabiliseerd. Het slachtoffer is
naar het Westfriesgasthuis
gebracht. De zaak zorgde voor
veel emoties op het plein van de
basisschool.
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