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Uitputtingsslag Brandweer Texel wint Waanzin 2018
Regionaal

Uit
In ’t Kort
Een tip voor deze rubriek? Mail dan
naar intkort@nhd.nl.
Tuitjenhorn Q De Bahá’i Gemeenschap Schagen komt vanavond samen vanaf 20 uur aan de Kalverdijk
4. Belangstellenden zijn welkom,
graag aanmelden via 0226-391451.
Den Helder Q In de Soos van woonzorgcentrum De Golfstroom (ingang Walvisvaardersweg) is vanavond vanaf 19.15 uur een Alzheimer café. Teamcoaches van Vrijwaard en Omring vertellen over opvangmogelijkheden voor mensen
met dementie bij Vrijwaard en De
Zeester.
Schagen Q De rijbewijskeuringsarts is op morgen, op 21 november
en op 5 en 19 december aanwezig bij
de Omringwinkel aan de Zuiderweg
21. Senioren, chauffeurs met rijbewijs c, de of e en andere automobilisten die zich moeten laten keuren
voor verlenging van hun rijbewijs
kunnen hier terecht. Een datum reserveren kan via www.rijbewijskeuringsarts.nl. Leden van Thuiszorg
kunnen reserveren via 08820689410, anderen via het landelijke
afsprakenbureau: 036-7200911. In
De Koppeling (Watersnip 72, Nieuwe Niedorp) is morgen ook een rijbewijskeuringsarts, een afspraak
plannen kan via 088-2323300 of
www.regelzorg.nl. De arts is hier
ook op 6 december.
Schagen Q De GGZ Noord-Holland-Noord houdt op donderdag 8
november een informatieavond
over depressie. Psycholoog E. Bol
gaat in op de oorzaken en behandelmogelijkheden van een depressie.
Een ervaringsdeskundige vertelt
hoe het is om te leven met depressieve klachten. Belangstellenden zijn
welkom tussen 19 en 21 uur aan de
Piet Ottstraat 2. Aanmelden is gewenst en kan via 088-6565010.
Den Helder Q Genieten van een middagje ouderwetse gezelligheid en
lekker Indisch eten. Het kan op
dinsdag 13 november vanaf 13 uur in
De Draaikolk aan de Dollardlaan
202. De maaltijd wordt verzorgd
door cateraar Intani en kost tien euro. Opgeven kan tot dinsdag 6 november bij B. Emmel: 06-86283491
of buiemmel62@gmail.com.
Sint Maarten Q Op dinsdagavond
krijgen mensen met een beperking
vanaf 18.30 tot 21.30 uur rijles in
paardensportcentrum Belckmeer
(Stroet 64). De Stichting Aangepaste
Sport en Vrijetijdsbesteding is op
zoek naar vrijwilligers voor de begeleiding, zij dienen affiniteit te
hebben met de doelgroep en ervaring met paardrijden. Meer informatie krijgen of aanmelden kan bij
Siem Huijberts via info@sasv.nl.
Den Helder Q Aan de hand van de
boeken van Dan Brown meer te weten komen over de feiten en mysteries van de Vrijmetselarij. Het kan
op woensdag 7 november bij de lezing van De Helderse Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel.
Aansluitend krijgen belangstellenden een rondleiding door het logegebouw en mogen ze de werkplaats
bezichtigen. De lezing aan de Molengracht 5 is gratis en begint om 20
uur. Aanmelden kan via info@logedenhelder.nl.

De Koog Q Een lid van team Op Goed Geluk neemt
op het onderdeel stokpaard rijden tijdens Waanzin
2018 een hindernis in de manege van Gerard Zoete-

lief. Het team van Brandweer Texel veroverde net
als vorig jaar de eerste plaats in de ludieke uitputtingsslag. Bij de jongeren ging de hoofdprijs voor de

derde keer naar Team Giel. Aan Waanzin 2018 hebben dit jaar 23 teams meegedaan.
FOTO EVALIEN WETERINGS

Sterk optreden Ap-Art
Jan Sampimon

Aan de vele voorstellingen die van
’De Jantjes’ zijn gemaakt, voegde
Ap-Art er een toe, waarmee in de
première een ijzersterk resultaat
werd geboekt.
Een voorstelling, die door een
enthousiast publiek op juiste waarde werd geschat.

Jordaan
Het verhaal, in 1920 door Herman
Bouber geschreven, is alom bekend: De Jantjes (Dolle Dries, De
Schele en Blauwe Toon) zijn drie
onafscheidelijke vrienden uit de
kleurrijke Amsterdamse Jordaan.
Na hun dienstplicht komen ze
door geldzorgen en de liefde in
problemen. Teleurgesteld daardoor
tekenen ze dan voor het KNIL. Als

Musical
Voorstelling: ’De Jantjes’ door Ap-Art Musical producties. Choreografieën: Maedy Tol, Ivana Berkhout, Astrid Dekker. Muzikale
leiding en arrangementen: Martine van Ham. Productieleiding en
regieassistentie: Carol Kelderman. Regie: Herman Planken. Bijgewoond: zaterdag 3 november (première) in Dorpshuis Veerburg.
Daar nog te zien: 9 10 11 16 17 23 en 24 november.

koloniaal worden ze voor zes jaar
uitgezonden naar voormalig Nederlands Indië.
Wanneer twee van de Jantjes na zes
loodzware jaren terugkeren naar
Holland, is hun blik op het leven
en de wereld totaal veranderd.
Maar in de oude vertrouwde Jordaan is het nog alsof ze nooit zijn
weg geweest.
Onder regie van en in een bewer-

king door Herman Planken kwam
Ap-Art in deze voorstelling met
oog voor detail, tot uitzonderlijk
niveau. Een zeer fraai, goed uitgelicht en ingenieus decor bood daartoe voldoende speelruimte. De
nogal gecompliceerde enscenering
werd door de grote spelersploeg
moeiteloos uitgespeeld. Meermalen bleek bij het (vooral oudere)
publiek een emotionele snaar ge-

raakt. Gekozen was voor een ’ouderwetse’ speelstijl, maar dan wel
in een ’hedendaags tempo’. De
daarbij doorklinkende Amsterdamse tongval klonk in alle rollen
redelijk naturel. Opvallend waren
ook het uitstekend gedisciplineerde spel en zang door de (soms zeer)
jonge acteurs uit het jeugdteam.
Het achtkoppig orkest in een hoek
op de bühne, begeleidde in juiste
balans de goede, veelal meerstemmige, zang in de vele bekende
liedjes.
Los van de fijne ensemblezang
klonken bijvoorbeeld ’Oh mooie
Westertoren’, ’De Speeltuin’ , ’Nou
tabe dan’ en zeker ’Terang Boelan’
als ware muzikale pareltjes. Bovendien werd in deze heerlijke voorstelling in korte choreografieën
ook nog eens uitstekend gedanst.

