
 

  

Kerken op postzegels
ZUID-SCHARWOUDE Ook de 
Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude 
haakt in op het landelijke thema 
van de Monumentendag: Europa. 
Op 8 september is er een expositie 
te zien van kerken op postzegels 
uit 34 Europese landen.
Met medewerking van de 
plaatselelijke Filatelisten Vereni-
ging zullen in speciaal daarvoor 
gemaakte vitrines zeer veel 
postzegels te zien zijn met dit 
thema. Op de tentoongestelde 
postzegels zijn niet alleen grote 
kathedralen uit alle landen van 
Europa te zien maar ook de Kooger 
Kerk staat op postzegels gedrukt. 
En de postzegels worden ook te 
koop aangeboden. Bezoekers zijn 
welkom op zaterdag 8 september 
van 11.00 tot 17.00 uur.
 

Shantykoor zoekt 
mannenstemmen

HEERHUGOWAARD Wie de 
behoefte heeft om eens lekker te 
zingen, kan eens een kijkje nemen 
bij shantykoor Brakzand in 
Heerhugowaard. Dit koor is 
namelijk op zoek naar versterking 
van een aantal mannenstemmen.
“Mocht u zeggen dat lijkt mij wel 
wat, kom dan vrijblijvend eens 
naar onze repetitie-avonden in 
basisschool de Boomladder aan de 
Rozenlaan 6”, nodigt Gerben Drost 
namens het koor uit. “Wij 
repeteren elke vrijdag van zeven 
tot half negen ‘s avonds, behalve 
tijdens de schoolvakanties.” Het 
koor bestaat inmiddels ruim 
vijftien jaar en treedt regelmatig 
op bij verzorgingshuizen, op 
feesten en festivals. Op dit 
moment telt het shantykoor 
negentien leden, die worden bege-
leid door een professionele 
dirigente en accordeonist. 
Geïnteresseerden kunnen 
langskomen of bellen: 06-
54394643. Of kijk op www.
shantykoorbrakzand.nl voor meer 
informatie.
 

Maaltijdbezorgers 
LANGEDIJK Ben jij een sociaal type 
en in het bezit van een auto? 
Wonen Plus Welzijn Langedijk is 
op zoek naar een aantal enthousi-
aste maaltijdbezorgers. De 
maaltijdvoorziening is bedoeld 
voor ouderen en andere kwetsba-
re groepen voor wie het lastig is 
zelf te koken.
Gebruikers van de maaltijdservice 
kijken altijd uit naar het moment 
dat er een lekkere maaltijd wordt 
gebracht. De vrijwilliger wordt 
gemiddeld vier keer per jaar een 
week ingezet en bezorging neemt 
zo’n een tot twee uur in beslag. 
Het aantal gereden kilometers 
wordt vergoed. Meer weten? 
Neem dan contact op met Ineke 
Vroling: 0226-318050 of maillan-
gedijk@wonenpluswelzijn.nl.
 

Zitdansen
BROEK OP LANGEDIJK Zitdansen is 
ritmisch zittend bewegen op een 
stoel. Het is een tussenvorm van 
gym en dans. Hiervoor worden 
internationale dansen in een 
aangepaste vorm gebruikt. De 
muziek beleving met bewegen 
van armen en benen erbij is een 
leuke, rustgevende activiteit 
waaraan iedereen mee kan doen. 
Op donderdag 6 september 2018 
is in De Ontmoeting bij de Chr. 
Ger. Kerk aan de Dorpsstraat in 
Broek op Langedijk de eerste les 
om 11:00 uur tot 11:45 uur. Kom 
vrijblijvend meedoen aan deze 
wekelijkse activiteit. Voor meer 
informatie: Marianne Knip, 0226 
345677.

Schilderen is zelfexpressie
 p Mohammad Ismail met het portret dat hij ooit van en voor zijn zoon Twana maakte.
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Repair Café Langedijk gaat weer van start
BROEK OP LANGEDIJK Het Repair Café Langedijk is vanaf woensdag 12 
september weer geopend na een zomerstop. De vrijwilligers zitten weer 
elke tweede en vierde woensdag van de maand klaar om reparaties uit te 
voeren aan broodroosters, koffiezetapparaten of bijvoorbeeld spijkerbroe-
ken. Op 12 september is er een Repair Café van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Sociale Winkel in winkelcentrum Broekerveiling. 

Maak kennis met uniek 
Oosterdelgebied
p 1

BROEK OP LANGEDIJK Het gebied is 
ingericht als cultuurlandschap en is 
het geschikt voor kleinschalige 
tuinbouw, natuurzones en recreatie. 
Voor de werkzaamheden maakt de 
stichting dankbaar gebruik van 
tientallen vrijwilligers.
Naast uitleg over het beheer en de 
mogelijkheid om het gebied per boot 
te doorkruisen, zijn er in gebouw 
d’Oostkant diverse exposities.
 
Angela Bos en Hester Valkering 
tonen er hun kunstwerken van ke-
ramiek en steen. Nelleke Germann 
exposeert schilderijen, er is Metal 
Art van Theo Kroon en Soulessen-
ce presenteert haar activiteiten voor 
het komende jaar.
 
Bij Oosterheem zijn schilderijen en 

keramiek van Yvonne Leek te be-
wonderen en gaat Wim Flierman in 
op de aspecten van gezond eten.
 
BOOTTOCHTJE MET SCHIPPER Naast 
deze kunstwerken is er tekst en uit-
leg over de werkzaamheden in het 
gebied en kan men een boottochtje 
maken onder leiding van een erva-
ren schipper.
 
PARKEREN BIJ WINKELCENTRUM 
Oosterheem en Veldzorg liggen aan 
de Dorpsstraat 86 en 96 in Broek op 
Langedijk.
Er is geen parkeergelegenheid, 
auto’s kunnen bij winkelcentrum 
Broekerveiling of bij de kerk van 
de Hervormde Gemeente aan de 
Dorpsstraat 72 worden geparkeerd. 
Bezoekers wordt gevraagd zo veel 
mogelijk op de fiets of te voet te ko-
men.
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‘Rietveld 
Academie 
verrijkte mijn 
stijl’
HEERHUGOWAARD Mohammad Is-
mail doet voor het eerst mee aan de 
Atelier- en Kunstroute. Op 15 en 16 
september maakt hij graag kennis 
met met Heerhugowaarders en ge-
interesseerden uit de regio: “Ik ben 
van plan ‘live’ te schilderen, ieder-
een is welkom zich door mij te laten 
portretteren.”
Ineke Vroling

VEELZIJDIG Al 28 jaar is Mohammad 
professioneel kunstenaar. Op vele 
vlakken, van Performance Art en 
installaties tot het maken van por-
tretten. Hij exposeerde in zijn jonge 
jaren regelmatig in thuisland Koer-

distan, het Noord-Irakese gedeelte. 
Hij woont nu 15 jaar in Nederland 
met vrouw en drie kinderen. De 
eerste jaren lag de focus met name 
op het leren van de taal en het op-
bouwen van een leven. En met 
name ook de zorg voor zoon Twana, 
die autistisch is.
Mohammad: “Twana woont helaas 
niet meer thuis omdat hij teveel 
begeleiding nodig heeft. Wekelijks 
bezoeken we hem meerdere keren 
met het gezin. Een aantal jaren na 
zijn geboorte merkten we dat er iets 
met Twana.” Het bleek dus autisme 
te zijn. Hij vervolgt: “Ik had geen 
idee wat dat betekende. Ik vond het 
zo moeilijk om hier op een goede 
manier mee om te gaan en besloot 
uiteindelijk iets moois voor hem te 
maken. Het werd een portret van en 
voor hem, iets waar ik een jaar mee 
bezig was. Het is opgebouwd uit 
duizenden symbolen. Het was voor 

mij een enorme oefening in geduld 
om te maken, maar de moeite meer 
dan waard.”
DONATIE Wanneer de kunstenaar 
ooit iemand vindt die heel veel biedt 
voor het schilderij van Twana, is hij 
bereid het te verkopen. Niet omdat 
hij ervan af wil, maar hij geeft de 
helft van de opbrengst graag aan 
een stichting die zich bezig houdt 
met bewustwording rondom autis-
me. Hij legt uit: “Dit is hard nodig, er 
is zoveel onbegrip rondom deze aan-
doening. Twana’s gedrag is nooit te 
voorspellen en dit maakt het moei-
lijk. Maar hij is gewoon ook iemand 
die een plek hoort te krijgen in deze 
samenleving. Het is een heel bijzon-
dere jongen.” Mohammad vervolgt: 
“Twana kan ontzettend veel ont-
houden, alsof hij een fotografisch 
geheugen heeft. Het mooie is dat hij 
zich ook erg goed kan uitdrukken in 
tekeningen. Hierdoor begrijpen we 

beter hoe hij zich voelt. Soms maak 
ik van zijn tekeningen ook anima-
ties, wat een goed beeld geeft van 
de wervelwind van emoties die hij 
gedurende de dag doormaakt.”
In 2015 studeerde Mohammad op 
45-jarige leeftijd af aan de Rietveld 
Academie, iets waar hij trots op is 
en wat zijn leven als kunstenaar 
verrijkte. Toen hij nog in het Mid-
den-Oosten woonde, was zijn kunst 
met name gericht op het maken van 
statements over de gevoelens van 
onmacht van de mensen daar en 
hun schreeuw om aandacht voor wat 
zij meemaken. Nog steeds gaat hem 
dit aan het hart, al gaat zijn werk nu 
ook over andere maatschappelijke 
thema’s die hem bezighouden. Ook 
maakt hij veel werk in opdracht, on-
der andere portretten.
i Mail mohammad71-art@hotmail.com of 
bel 06-16499638. Kunstkerk, Stationsweg 
53, www.kunstkerkheerhugowaard.nl
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