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Boeiend spektakel in Veerburg

COLUMN
Kopzorgen
Charlotte Phebe Post is 41 jaar en
tijdelijk woonachtig nabij
Schagerbrug. In deze maandelijkse column vertelt zij over de
medische molen waar zij
momenteel in zit; na jaren van
diverse vage klachten is er nu een
neurologische aandoening
geconstateerd. De vraag is alleen
welke. Charlotte is afgestudeerd
aan de Universiteit van Leiden in
de cognitieve psychologie en is in
het dagelijks leven freelance
tekstschrijver.

Vermakelijke
opvoering van
‘De Jantjes’

musicalsites.nl

ANNA PAULOWNA De kop is eraf. Afgelopen weekend bracht de 35-koppige cast van Ap-Art opnieuw een
zeer vermakelijke en gevoelige musical op de planken. Tante Piet
(Marjan van Dorp) en Ome Gerrit
(John Hoffer) namen het publiek
mee naar hun café in de Jordaan en
met uitspraken als ‘doorgesieperde
roeispaan’ was de toon al vroeg gezet. Hierop volgden nog vele vlot gespeelde dialogen, want het verhaal
van De Jantjes staat bol van intriges
rond vrouwen, relaties en geldzaken. Kwesties die onder het nuttige
van een borrel al dan niet worden
uitgesproken of in liedvorm over het
publiek uitgestort.

Marga van der Meer
Het verhaal draait om De Jantjes,
gespeeld door Dave de Groot, Jan
Wijnker en Gerard Benjamins, die
bij het KNIL tekenen en voor zes
jaar naar Nederlands-Indië vertrekken. Door het hele stuk door
geven zij blijk van bijzonder acteeren zangtalent, in zowel volkse als
emotionele scenes. Zang, dans en
goed getimede muziekarrangementen zijn in De Jantjes sterk vertegenwoordigd.
Al vroeg in de voorstelling nemen
de innemende blonde Greet (Karin Rovers-Berbee) en Toffe Sjans
(Marja van Kuijeren), met de aan

pp De Mop (Nicolay Grooff) en Na Druppel (Manon Heddes).

lager wal geraakte Na Druppel, het
op voor Doortje die het ongeluk ten
deel valt met Mooie Leendert te verkeren. ‘Wordt nooit verliefd’ staat
als een huis. Ook de choreografie
rond ‘Mooie Leendert, de bink van
de buurt’ blijft op het netvlies staan.
Leendert (overtuigend gespeeld
door Sjim Kapiteijn) is de slechterik die de geliefden Blonde Greet en
Dolle Dries uit elkaar drijft. De broze Doortje (Ramona Nielen), delft
het onderspit in de gewelddadige
relatie. Dat zij zich goed weet in te

leven, blijkt onder meer uit de intense vertolking van ‘Telkens weer’.
Na Druppel en de Mop, met verve
en veel humor gespeeld door Manon Heddes en Nicolay Grooff, zijn
de karikaturen in het geheel, die
vele malen de lachers op hun hand
krijgen.
De Jantjes is een muziektoneelstuk
uit 1920 en al vele malen gespeeld
en bewerkt, maar nooit zoals regisseur Herman Planken en muzikaal
leider Martine van Ham dit hebben
gedaan. Zoals bij Ap-Art gebruike-

lijk zijn kinderen en kinderliedjes
in het stuk geschreven. Zij versterken het straatbeeld en de tijdsgeest.
De uitwerking hiervan op het publiek bleef niet uit. Wat ook geldt
voor de met uiterste zorg geschilderde decors.
De voorstelling is nog te zien op 9,
10, 11, 16, 17, 23 en 24 november in
Dorpshuis Veerburg in Anna Paulowna. Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.apartmusicals.nl of telefonisch te bestellen via 0223-531912
(na 16.00 uur).

Inloop over ‘Viskringloop’

Drijvend eiland in Pishoek

WIERINGERWERF In de Wieringermeer ontwikkelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
een gebied om het paai- en leefgebied voor zoet-zout trekkende vissen te vergroten en om de kwaliteit
van het oppervlaktewater te verbeteren. Wie meer wil weten over dit
visproject is van harte welkom tijdens de inloop op woensdag 14 november van 19:00 tot 20:30 uur in De
Cultuurschuur in Wieringerwerf.
Het plangebied voor deze ‘kraamkamer’ voor vissen ligt in de Wieringermeer in de driehoek Wierin-
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gerrandweg, Hippolytushoeverweg
en het Robbenoordbos. Het bestaande terrein wordt omgebouwd
tot een ‘Viskringloop’: een stelsel
van dijkjes, oevers en water tot een
diepte van maximaal 1 meter. De
ondieptes begroeien in de toekomst
langzaam met boven- en onderwaterplanten. De onderwaterplanten
geven beschutting aan jonge vissen.
Op enkele plaatsen worden diepere plekken gegraven, waar jonge
vissen (o.a. glasaal) tijdens de vorst
kunnen overwinteren, meldt het
hoogheemraadschap.

Er zouden picknicktafels geplaatst
kunnen worden, maar er wordt ook
gedacht aan een kleinschalige horecavoorziening.

Het idee van het drijvende eiland in
de Pishoek is opgepakt door De Kop
Werkt, een samenwerkingsverband
van de vier regiogemeenten en de
provincie, opgezet om de economie
in de Kop van Noord-Holland te versterken. ,,Het wordt een plek waar je
naartoe kunt zwemmen, je bootje
kunt aanleggen en een hengeltje
kunt uitgooien,” aldus wethouder
Theo Meskers. Het college wil van
de omwonenden weten hoe ze het
eiland ingericht zouden willen zien.

VERBINDINGEN Voor het verbeteren van de vaarwegen wordt ook
gedacht aan het verbinden van de
Langereis en het Groetkanaal, in
het zuiden van de gemeente, en aan
het slechten van de barrières tussen
het Amstelmeer en het IJsselmeer.
,,Die zaken gaan langer duren,” zegt
Meskers, ,,maar je moet er wel een
keer aan beginnen.”

Wieringse in halve finale
Heleen Butijn in
Ouderen
Songfestival

hardrock. Foto’s van alle voorrondes zijn te zien op www.ouderensongfestival.nl.

Heleen Butijn
zingt zondag 11 november het lied
Kom dan bij mij van Dick Kuijs en
Brigitte Kaandorp. Ze staat in de
halve finale van het Ouderen Songfestival.
De tien voorrondes zijn achter de
rug. De eerste kaarten van de 27e
editie van het Ouderen Songfestival zijn geschud: 37 kandidaten zijn
door naar de halve finale. Circa 160
kandidaten meldden zich. Ze traden de afgelopen twee maanden op
in verzorgingstehuizen en theaters
verspreid door het land. Terwijl
de deelnemers de strijd met elkaar

www.ouderenfestival.nl
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aangingen, genoten bewoners en
bezoekers een lange middag van
de meest uiteenlopende optredens.

Van Nederlandstalige levensliederen tot Franstalige chansons, van
klassieke werken tot jazzy songs én

Per voorronde werd een jury samengesteld, telkens voorgezeten
door Ben Lansink. De jury bepaalde
wie door mag naar de halve finale.
Geen makkelijke opgave, gezien het
hoge niveau van de diverse kandidaten. Met pijn in het hart moest
soms besloten worden de een wel
door te laten, maar de ander niet.
Een minimaal verschil, maar net
genoeg om die keuze te maken.
De halve finale waar Heleen Butijn
aan meedoet is zondag 11 november om 14.00 uur in Posthuis Theater Heerenveen. De Grande Finale
is zaterdag 8 december in het DeLaMar Theater Amsterdam. Toegangskaarten bij de kassa.

Probeer maar eens op korte
termijn een betaalbare woning te
vinden als dat plotseling noodzakelijk is. Ik heb de afgelopen
maanden werkelijk al van alles
geprobeerd: alle makelaars in de
wijde omgeving gebeld en
gemaild, vele vrienden en
kennissen gevraagd of zij iets voor
me wisten, zelf een advertentie op
Marktplaats gezet, uren per dag
gezocht op allerlei verschillende
sites, ingeschreven bij verschillende aanbieders van huurwoningen,
ingeschreven bij woningstichtingen, enz.
Tot op heden heb ik echter nog
niets kunnen vinden. Bij de
woningstichting is er een hele
lange wachtlijst, woningen in de
vrije sector zijn onbetaalbaar en
makelaars behandelen je meestal
niet erg vriendelijk als ze zien dat
je afhankelijk bent van een
bijstandsuitkering, ook al is dat
tijdelijk. Vooral dat laatste steekt
me; als je niet minstens een
inkomen van drie maal de
huurprijs kan ophoesten, word je
met de nek aangekeken. Er wordt
zelfs nauwelijks moeite gedaan
om je op een normale manier te
woord te staan. En dat terwijl ik
onder een bepaalde grens gewoon
recht heb op huursubsidie en de
woning dan aantoonbaar kan
betalen. De medemenselijkheid is
soms ver te zoeken en zeer strenge
regeltjes maken de dienst uit.
Ik mag dan nog blij zijn met de
steun van ouders en vrienden.
Maar hoe moet iemand dat doen
die die steun niet heeft? Ik vind
het eerlijk gezegd niet zo gek dat
er zoveel mensen in de financiële
problemen komen. Als je buiten je
eigen schuld om opeens in een
noodsituatie terecht komt, wat
moet je dan? Waar moet je dan
heen? Er zijn zoveel dingen waar je
rekening mee moet houden voor
je überhaupt een bijstandsuitkering aan kan vragen. Op zich
hartstikke logisch, maar één van
die vereisten is bijvoorbeeld dat je
een adres hebt waar je staat
ingeschreven. Waar je dus
daadwerkelijk woont. Maar wat
nu als je geen woning kan vinden?
Bij iemand anders - je ouders of
een kennis - inschrijven kan ook
niet, want dan word je zwaar
gekort op je uitkering. Ja, zo
komen mensen uiteindelijk wel in
een neerwaartse spiraal terecht.
Het is allemaal zo krom.
Ik heb me hier lange tijd erg druk
om gemaakt maar dat doet mijn
gezondheid geen goed dus ik
probeer het iets meer los te laten
en erop te vertrouwen dat er op
een gegeven vast wel een woning
voorbij komt. Dit gaat niet altijd
even makkelijk; er sluimert
voortdurend een onrustig gevoel
in mijn lichaam en in mijn hoofd.
Wat zou ik graag een basis hebben
vanwaaruit ik alles weer echt kan
gaan opbouwen. Ik ben al een heel
eind op weg, mijn bedrijfje begint
steeds beter te lopen en opdrachtgevers zijn enthousiast over mijn
teksten. Ik werk dagelijks keihard
om mijn dromen waar te maken.
Nu alleen nog dat eigen plekje!

