
Het Langedijker schrijversfesti-
val Verhalen Halen krijgt steeds 
meer weg van een reizend cir-
cus. Het hooggeëerde publiek 
zal de podiumkunsten van de 
auteurs deze keer kunnen zien 
in Zuid-Scharwoude.

Brandweerkazerne
De Langedijker schrijvers heten 
u op zaterdag 1 oktober 2022 
van harte welkom in de kazer-
ne van de brandweer aan de 
Vroedschap in Zuid-Scharwou-
de, achter het oude gemeente-
huis. Voor deze locatie is geko-
zen vanwege het thema van de 
avond: VUUR! Met hun bijdragen 
hopen de schrijvers het publiek 
in vuur en vlam te zetten. 

Het Verhalen Halen-boek
Zoals inmiddels bekend is, hoort 

bij het schrijversfestival de ex-
clusieve uitgave dat gemaks-
halve het Verhalen Halen-boekje 
wordt genoemd. Net zoals de 
verhalen op het podium elk 
jaar een ander thema hebben, 
zo heeft het boekje dat ook. In 
deze editie bekennen de vijf-
tien Langedijker auteurs waar 
ze spijt van hebben. Het boek is 
alleen verkrijgbaar tijdens het 
Verhalen Halen-festival. Op deze 
avond nemen de bezoekers het 
gratis mee naar huis. 

Muziek
Naast steengoede verhalen wor-
den de bezoekers ook getrak-
teerd op muzikale klanken. De 
leerlingen van Popschool Your 
Song uit Sint Pancras brengen 
liedjes ten gehore die passen bij 
het vurige thema. 

De presentatie van de avond ligt 
in de vaardige handen van Ron 
Wolters. Hij praat de avond zo-
danig aan elkaar dat de vonken 
er vanaf slaan. 

Mooi gemaakt
Tien schrijvers op een podium 
is al vrij uniek, maar dat een 
brandweerkazerne voor één 
avond wordt omgetoverd tot 
een theaterzaal is nog nooit eer-
der vertoond. 

Het is Spaansen Bloemen wel 
toevertrouwd om – door middel 
van de prachtige bloemdecora-
ties - de gedaanteverwisseling 
van brandweerkazerne in thea-
terpodium compleet te maken.

Om ervoor te zorgen dat de au-
teurs gehoord en gezien kunnen 
worden en dat er bij hun verhaal 
passende beelden worden ge-
toond, zijn Schoon Producties, 
Roluzz Productions en Musical 
Reality aanwezig voor beeld, ge-
luid en belichting.

De vrijwilligers van de brand-
weer heten u van harte welkom. 
Koffie en thee en andere drank-
jes en hapjes worden u gratis 
aangeboden door de organisa-
tie van Verhalen Halen. 

De zaal gaat open om 19.30 uur, 
Verhalen Halen begint om 20.00 
uur. 

We wensen u veel plezier op 
deze licht ontvlambare avond!Afra Beemsterboer en Marieke Neesen-Barten de organisatoren van Verhalen  

Halen hopen u te ontmoeten op 1 oktober.

Verhalen Halen 2022
in de brandweerkazerne te Zuid-Scharwoude

Presentator: Ron Wolters 
Ron Wolters uit Oudkarspel is de 
presentator van Verhalen Halen. 

Ron voelt zich bij Verhalen Halen 
extra thuis, omdat hij zelf ook af 
en toe iets schrijft. Dat is vaak 
in de speelse sfeer maar ook 
het serieuze genre durft hij aan.  
Voor Verhalen Halen maakt hij 
een speciaal gedicht waarbij het 
publiek ook een rol heeft.  

Ron is taalvaardig en soms on-
verwacht geestig. Luchtigheid is 
zijn handelsmerk en dat maakt 
van Verhalen Halen een opge-
wekte avond. 

Sinds een aantal jaren heeft hij 
ook een eigen interactief pro-
gramma, dat bedoeld is voor 
groepen. Daarin wordt gepuz-
zeld, gelachen, poppenkast ge-
speeld, gedanst, gequizd, ge-
zongen en geïmproviseerd. Ron 
noemt dat interactief theater-
vermaak waarbij gewoon een 
drankje op tafel kan.   

Ron is: Presentator, quizmaster, 

veilingmeester, standwerker, 
meedenker en bemoeial.  Hij 
speelt toneel en improvisatie-
theater en verzint grappen, of 
andere lichtvoetigheden. 

Ron denkt mee. Zijn jarenlange 
ervaring in de creatieve, cultu-
rele sector is een bron van inspi-
ratie. 

Kortom: de spraakmaker op ie-
der feest. 
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Verhalen Halen 2022
in de Brandweerkazerne van Zuid-Scharwoude

1 oktober 20:00 uur. Entree gratis



Afra Beemsterboer

Nora Strijbis

Lief   Langedijk

Mijn naam is Nora Strijbis. Ik 
heb in mijn bestaan -net als ie-
der  mens- tot nu toe talloze 
prachtige ervaringen gekend 
maar ook fases waarin ik mij 

door moeilijke tijden en niet te 
begrijpen gevoelens worstelde. 
Als jong meisje kreeg ik al vroeg 
te maken met heftige emotio-
nele gebeurtenissen en om deze 
gevoelens te kunnen overzien 
en te verwerken begon ik al op 
jonge leeftijd met het schrijven 
van gedichten. 
In eerste instantie schreef ik 
deze gedichten alleen voor me-
zelf. Op latere leeftijd begon ik 

steeds vaker gedichten te schrij-
ven om mensen in mijn omge-
ving een hart onder de riem te 
steken, met hen mee te leven 
en/of troost te bieden wanneer 
zij iets moeilijks of ondragelijks 
meemaakten.

Met regelmaat kreeg ik feedback 
van mensen dat zij zich in mijn 
warme, liefdevolle en inspire-
rende woorden gezien, gehoord 

en erkend voelden. Dat de woor-
den hen hadden gedragen, on-
dersteund en getroost. 
Deze inspirerende aanmoedigin-
gen hebben mij uiteindelijk de 
moed gegeven om in september 
2021 mijn gedichten te bunde-
len en ‘Bundeltje troost’ te publi-
ceren. Inmiddels ben ik ook de 
trotse auteur van Dichtbundel 
‘Liefdevol einde van ’t leven’ en 
van ‘Lichtbundel’.

Zo stel ik mij graag aan u voor.
Aan de rand van Alkmaar gebo-
ren in 1947, het jaar waarin de 
mensen weer hoop in de toe-
komst kregen.

Als kind was ik onder de indruk 
van alles wat met techniek te 
maken had, wat later resulteer-
de in een opleiding werktuig-
bouw waaraan ik later mijn le-
ven heb gewijd. Daarnaast heb 
ik mij bekwaamd op het gebied 
van management en ben een 
bedrijf in leidingtechniek gestart 
dat zich later toelegde op hy-
drauliek en pneumatiek.
Na 35 jaar heb ik het verkocht 
en geniet sindsdien van mijn 
pensioen.

Toen begon mijn schrijverscar-
rière.
Omdat ik veel vroegere situaties 
uit mijn werkzame leven heb ge-

registreerd en ik geïnteresseerd 
ben in nieuwe ontwikkelingen 
van energie, de medische we-
reld en politiek kan ik voor de  
verhalen die ik schrijf putten uit 
een enorme bron. 

Tijdens het schrijven laat mijn 
creatieve brein me de meest 
fantastische dingen beleven. 
Geweldig, ik geniet met volle 
teugen!
Tot nu toe zijn er 3 thrillers van 
mij uitgekomen. De meest re-
cente is Code CRISPR dat gaat 
over een nieuwe ingang in het 
menselijk DNA en natuurlijk 
over boeven die daarin zijn geïn-
teresseerd.
Mijn advies: koop het.

Wim Meyles

De laatste jaren schrijf ik voornamelijk humoristi-
sche gedichten. Op het gebied van ‘light verse’, zoals 
dit genoemd wordt, ben ik in oktober 2021 voor de 
tweede maal Nederlands kampioen geworden. Daar-
naast heb ik me weer eens op de fabels gestort. In 
mijn nieuwste boek ‘De mug en de olifant’ staan vijf-
tig dierenverhalen met een dubbele bodem. Tussen 
de regels door leest u over woningnood, milieu, over-
gewicht, koning Willem, wietplantages, nepnieuws, 
farmaceuten, tatoeages, loterijen, songfestival, en 
nog veel meer.

Mijn gedichtjes schrijf ik voor twee sites: www.hetvrijevers.nl en www.gedichten.nl 
(klik op: ‘snelsonnetten’). Hier verzorg ik elke maandag een gedicht over de actuali-
teit. 

Andreas Rood

Marco Meeuwisse

Verspreid in deze krant  
vindt u verschillende light verses  

van Wim Meyles in gekleurde blokken.

Marco Meeuwisse, amateur-
schrijver van 61, schrijft sinds 
2016 actief. Spiegelt het (eigen) 
leven graag aan de hand van 
ontmoetingen tijdens vogeltrip-
jes. Serieuze onderwerpen met 
een lach en een traan. Deze ‘gek-
ke opa’, aldus mijn kleinkinderen 
was er vroeg bij, geheel bewust. 
Reizen zou ik later doen.
 
Intussen hebben mijn lief en ik 
veel van de wereld gezien. Zij 
kijkt naar de omgeving, ik vrij-
wel alleen naar vogels. “Kijk nou 
alsjeblieft op de weg, die bees-
ten worden je dood nog eens!” 
Ofwel: Zij rijdt mij nu door de 
Wildernis van West Australië of 
door Langedijk. Veiliger voor ons 
beiden.
 
Sinds 2020 wonen we in Oudkar-
spel. In het Schoolhuis. Alsof ik 
thuiskwam in mijn eigen jeugd. 
Opgegroeid in het groene hart 
van Holland bezit ik nu zelf in-
eens een tuin vol vogels en uit-
zicht op de polder. Omgeven 
door gezellige buren.
 

Na het werkzame leven, werd 
ik actief als schrijver, dichter en 
vogelfotograaf. Heerlijke bezig-
heden. Ik publiceerde reeds 2 
boeken waarvan de opbrengst 
naar goede doelen gaat. Tot slot 
ben ik als columnist verbonden 
aan ‘Het Langedijkertje’. De ver-
halen zijn rechtstreeks uit het 
hart. Mijn hart, mijn gevoel. De 
heerlijke reacties zijn mijn drijf-
veer, aangezien ‘positivisme’ be-
smettelijk is.

Kon ik mij als meisje van twaalf 
voorstellen dat mijn gekrab-
bel ooit zou leiden tot een echt 
boek?

Nee. Of zelfs meerdere? Dat al 
helemaal niet. Mijn dertiende 
roman Tegen de stroom in – het 
tweede deel van een tweeluik 
waarvan het eerste deel in sep-
tember 2020 uitkwam – kwam 
uit in juli 2022.

In 2019 voltooide ik de opleiding 
tot schrijfdocente. Ik geef cur-
sussen creatief schrijven, maar 
een enkele workshop kan ook. Ik 
ontwikkelde de schrijfvaartocht, 
een groepsuitje waarin varen 
en schrijven centraal staan. Zo 
staat inmiddels ook het Mysterie 

van Langedijk op de toeristische 
menukaart. Voor iedere dorps-
kern van Langedijk en om het 
meer Zomerdel in Geestmeram-
bacht verzorg ik schrijfwande-
lingen. De deelnemers luisteren 
naar de historische achtergron-
den. Met die informatie begeleid 
ik hen bij de schrijfoefeningen. 

Ik verzorg interactieve lezingen. 
Het publiek wordt getrakteerd 
op boeiende en hilarische ver-
halen en gaat zelf ook schrijven. 
Sinds twee jaar lever ik om de 
vier weken een column aan bij 
Nieuwsblad Dijk en Waard. De 
eerste 25 columns zijn kort ge-
leden verzameld in de bundel 
Pennenstreken. Ik schrijf blogs 
over wat mij als schrijfster be-
zighoudt. Dat zijn mijn Vingeraf-
drukken. Ze staan op mijn web-
site: www.afrabeemsterboer.nl 

www.facebook.com/ 
verhalenhalen

Lousette Blekendaal
Het is mijn ouderlijk huis waar 
mijn creativiteit tot uiting kwam. 
Regelmatig loop ik daar over het 
strand en overvloeit 
mijn creativiteit de orde van de 
dag. Spontane verhalen ont-
staan, worden soms opgeschre-
ven, vaak ook niet.

De verhalen die wel op papier 
staan zijn al de wijde wereld in 
getrokken en gaan hun eigen 
weg. Recent nog, op vakantie in 
Noorwegen. Daar zijn wat ver-
halen achter gebleven, maar ook 
meegegaan naar Amerika. Ze 
reizen met forenzen mee tot ver 
over de zee.

Ik zal niet rijk worden – in geld 
uitgedrukt – van het schrijven 
van verhalen, maar rijk word ik 
wel van de verhalen van anderen 
die ontstaan door mijn verhalen.

Mijn ervaring die ik opdoe als 
ik op het podium sta om er een 
voor te dragen doet mij stralen 
als de zon.

In mijn werk als begeleider in de 
gehandicaptenzorg komen mijn 
verhalen ook vaak goed te pas. 
De cliënten luisteren zijn rustig 
en worden even door mijn ver-
haal uit hun eigen complexe wer-
kelijkheid gehaald. Ze vergeten 
even helemaal waar ze zijn en 
genieten.
Hierdoor geniet ik des te meer.

En steeds zal ik zeggen:
Ik ben Lousette
Ze mag er zijn.

Pensioen

De pensionado blijft zich dapper roeren,
hij heeft zijn lijst met plannen uitgeprint,
bepeinst wat hij als eerste uit gaat voeren,
op maandag, als het weekend weer begint. Wim Meyles



Als ik terugkijk op de romans en 
verhalen die ik tot nu toe heb 
geschreven, dan speelt geschie-
denis een belangrijke rol. 

En dan niet de recente geschie-
denis, maar de geschiedenis van 
veel langer geleden. 

De oudheid en ook de middel-
eeuwen intrigeren mij boven-
matig. Momenteel schrijf ik een 
fictief verhaal over Sint Pancras 
in de 16de eeuw tegen de ach-
tergrond van de gebeurtenissen 
van die tijd zoals de reformatie, 
het beleg van Alkmaar en het 
opkomend humanisme.

Een tweede aspect dat mij boeit 
en dat ik gebruik in mijn schrij-
verij is: spiritualiteit. In mijn 
beeld is wat we de realiteit noe-
men maar een aftreksel van een 
veelomvattender werkelijkheid. 
In veel van mijn verhalen ge-
beuren dingen die we met onze 
huidige zintuigen niet kunnen 
bevatten. 

De mensen van vroeger geloof-
den heilig in een andere werke-
lijkheid; veelal de wereld der go-
den genoemd. Buiten de mens 
zijn er machten en krachten die 
het lot en het leven van mensen 
bepalen. Is de mens werkelijk 

vrij om zijn of haar eigen keuzes 
te maken?

Tenslotte is schrijven voor mij 
het ontsnappen aan de huidige 
werkelijkheid en het creëren van 
een andere werkelijkheid. Mijn 
grote voorbeeld: de schrijver 
Tolkien, introduceerde de term 
‘subcreation’, want in zijn ogen is 
er maar één echte Schepper. 

Leo Zonneveld
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Mijn naam is Thea Houtenbos, 
geboren in 1952 als jongste 
dochter van de postbode in 
Heiloo. Samen met ‘mijn’ Cees 
woon ik sinds dertig jaar in het 
mooie Broek op Langedijk en wil 
er nooit meer weg.

Als vrouw van een ondernemer 
en moeder van drie jongens 
had ik een druk gezin, absoluut 
geen ruimte in mijn hoofd om 
te schrijven. Na mijn vijftigste 
verjaardag is dat langzaam ver-
anderd. Schrijven is mijn hobby 
geworden. 

Diverse schrijfclubjes heb ik be-
zocht en ben ook nog drie jaar 
lid geweest van het ‘Dichtersgil-
de’, Alkmaar. In de parkeergara-
ge de Schelphoek hangt nog een 
gedicht. Ook staat er een in de 
Edelstenenwijk van Heerhugo-
waard. 

In 2019 heb ik ‘Story Telling’ op-
gezet in de Sociale Winkel van 
Broek op Langedijk. Levens-
verhalen opgeschreven. Mooie 
maar ook hele ernstige. Twaalf 

verhalen staan er in mijn boekje 
‘Verhalen uit het Hart’. De Soci-
ale Winkel is helaas ter ziele ge-
gaan. 

In de Coronatijd ben ik aan mijn 
eerste roman begonnen. Héél 
spannend. 

Spijt, het onderwerp van dit 
jaar, bracht me terug naar mijn 
jeugd. Het speelt zich af rond 
1960. Een avontuur dat er voor 
gezorgd heeft dat ik nooit te laat 
kom! Veel leesplezier.

Nog even geduld...

Als galeriehouder gedwongen 
tot nietsdoen vanwege corona 
en het wegwerken van de plof-
kraakschade, heb ik veel goede 
romans gelezen. 

Ik heb nog wat werk eer die 
van mij uitkomen. Twee kun-
stenaarsmonografieën komen 
er wel. Veel tijd zit er in de re-
search, maar het schrijven 
wordt een feestje. 

Juriaan Klomp
‘VUUR!’ Voor mij hét oorlogs-
commando. ‘Vuur’ is dit jaar het 
thema van de Verhalen Halen 
avond en zo dook ik in de oor-
logsgeschiedenis van Langedijk 
en omstreken. 

‘Gelijkheid, Vrijheid, Broeder-
schap’ prijkte in het jaar 1799 
bovenaan de Alkmaarsche 
Courant. ‘Van Dingsdag den 24 
September’ om precies te zijn. 
De Bataafse Republiek werd 
aangevallen door de Engelsen 
versterkt met 14.000 Russische 
soldaten. 

Generaal Vandamme en Ge-
neraal Daendels zullen tijdens 
Verhalen Halen op het podium 
staan. Het commando ‘VUUR!’ 
zal klinken, kanonnen zullen bul-
deren en andere tijden zullen 
herleven. 
Zal Generaal Daendels in Lange-
dijk stand houden tegen de En-
gelsen? Zal Generaal Vandamme 
de aanval van de Russen afslaan 
in Bergen? De manier om daar 
achter te komen is door Verha-

len Halen te komen bezoeken. 
Tot dan!

Jurriaan Klomp is schrijver en 
componist, heeft Lezen op Mu-
ziek ontwikkeld, is schrijver van 
de kinderboeken Ridder Mark 
en Oele, en geeft workshops 
over Lezen op Muziek, leesbele-
ving en leesmotivatie. Dit alles 
en meer is te vinden op de web-
site RidderMark.nl.

www.facebook.com/ 
verhalenhalen

Warmte

We hebben ons geschil weer overbrugd.
Ik vraag: ‘Is nu de kou weer uit de lucht?’
‘Jawel,’ zegt zij, ‘maar niet door jouw omarming.
Wat beter werkt, is de terrasverwarming.’  Wim Meyles

Ronald Kraayeveld

Marina Wiegel
Het sneeuwde en vroor dat het 
kraakte, het was een ouder-
wetse winterdag toen ik op 22 
december 1950, als laatste en 
derde dochter mijn ouders ver-
raste met een luide schreeuw.
Bij de doop kreeg ik de namen 
Marina Barbara Wiegel. De 
naam Marina betekent water!
Hoe goed gekozen was dat. Ik 
hou namelijk van water, ik be-
weeg mij graag in het water. 
Kortom, ik voel mij als een vis in 
het water.
En ik hou van lezen. Ik verslind 
meters papier.
Het is ook heerlijk om te schrij-
ven, ik zou het o zo graag beter 
willen doen.
Het opschrijven,  mezelf te mo-
gen uiten op papier: dat is een 
heerlijk wonder.
Ik geniet, ik zie het als een 
droom. Om zoveel mogelijk 
mensen te laten delen in ‘Verha-
len halen’ en om ze blij laten zijn, 
al is het maar voor heel even. 
Zoals ik mij voel met het water!
Heel veel leesplezier op wat 
voor manier dan ook. Geniet van 

het gevoel van een ouderwets 
boek in je hand, van naar de bi-
bliotheek gaan of de krant of 
tablet te lezen. Durf te lezen. Of 
het nou waarheden of onwaar-
heden zijn: geniet!

Thea Houtenbos

Laat de vlam in je hart altijd branden 
laat het vuur in je hart altijd bestaan
zonder warmte is het leven zo koud
zonder liefde kan niemand bestaan
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Ik ben Aris Bouwens en ik schrijf 
al jaren in het West-Friese dia-
lect. Ook ben ik verbonden aan 
een West-Friese schrijversgroep 
onder leiding van Ina Broekhui-
zen uit Wognum. We komen om 
de 6 weken bij elkaar in het Be-
houden Huis in Oudkarspel.
We krijgen van tevoren een op-
dracht en luisteren naar elkaar 
en Ina verbetert ons.
Ook schrijven we voor het blad 
Skroivendevort en we treden re-
gelmatig op in het West-Fries.

We zijn met 12 mensen, die ie-
der op hun eigen manier een 
verhaaltje schrijven.
De meeste van deze mensen 
hebben in 1980 les gehad van 

Nel van Laren-Zwuup en van Jan 
Pannekeet.
We hebben er zelf schik in en we 
merken dat de mensen er ook 
schik in hebben.
We hopen hier nog lang mee 
door te kunnen gaan.

Egbert Barten is ur ientje van 
Map en Dick Barten-Vonkeman 
en werd in juni 1960 geboren 
in Noord-Scharwoude. Na op ut 
durp de lagere School met den 
Bijbel en de Prot.Chr. M.A.V.O. 
doorlopen te hebben sloot ik 
mijn middelbare schooltijd af 
aan de H.A.V.O.-top van de ka-
tholieke P.A. in Bergen. Op beide 
middelbare scholen schreef ik 
stukjes in de schoolkrant, daar-
na ook ingezonden brieven in 
het filmblad Skoop, iets dat op 
die school in Bergen niet onop-
gemerkt bleef bij mijn lerares 
Nederlands.

Tijdens mijn studie geschiede-
nis en Engels aan de Lerarenop-
leiding VL/VU en daarna aan de 
Vrije Universiteit werd ik actief 
in de Amsterdamse filmhuizen 
en ging ik schrijven voor bladen 
als De Filmkrant en De Groene 
Amsterdammer. Na mijn afstu-
deren als filmhistoricus werkte 
ik bij het Filmmuseum en het 
Amsterdams Gemeentearchief 
en schreef ik onder andere 
boeken en wetenschappelijke 
artikelen over de Nederlandse 
filmindustrie ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog. Tegen-
woordig ben ik directeur van het 
Geoffrey Donaldson Instituut, 
het filmmuseum van Dijk en 
Waard. 

www.facebook.com/ 
verhalenhalen

Aris Bouwens

Cover Verhalen Halen Boek 2022

Dick Barten

Muzikanten

Dick Barten (91 jaar) uit Noord-
Scharwoude heeft na zijn pen-
sionering meer dan 15 boeken 
geschreven. Na zijn drukke baan 
als directeur bij groentezaad-
veredelingsbedrijf Bejo Zaden 
in Warmenhuizen is hij muziek-
wetenschappen gaan studeren 
aan de UVA in Amsterdam. Zijn 
afstudeerscriptie ‘Het muziekle-
ven in de Langedijker dorpen’ 
was meteen zijn eerste boek en 
is in 2001 in eigen beheer uitge-
geven.

Daarna zijn er diverse boeken 
gevolgd, o.a. over orgels en or-
ganisten in Langedijk, over de 
familiegeschiedenis en over zijn 
eigen werkzame leven. 

In 2020 verscheen in eigen be-
heer het boek ‘Alle mans kerk’. 
Een boek over de Allemanskerk 
als baken van Oudkarspel, met 
prachtige foto’s. 

In 2022 is een heruitgave ver-
schenen over de erfenis van 

oud-burgemeester Groenvelt 
uit Oudkarspel met als titel ‘De 
erfenis van Reijer Adriaanszoon 
Groenvelt’. Dit boekje is voor 
de liefhebber nog gratis te ver-
krijgen door een mail te sturen 
naar info@lieflangedijk.nl

Voor het Verhalen Halen boekje 
2022 heeft Dick Barten weer ge-
put uit de familiegeschiedenis 
en heeft een waargebeurd ver-
haal geschreven.

Taakverdeling

Een hart- en vaatchirurgenstel
geeft blijk van innig samenspel.
Hij zegt dat het voorbeeldig gaat:
‘Zij doet het hart en ik de vaat.’ Wim Meyles

Egbert Barten
Ook dit jaar doen een aantal jon-
geren van Popschool Your Song 
uit Sint Pancras mee aan Verha-
len Halen. Zij zingen en spelen 
prachtige ‘Vurige’ liedjes.
Het zijn: Sarah de Vries (zang) en 
Thijs van der Made (gitaar).
Nog Kleppe (zang) en Lindsay 
Hollanders (piano)
Milou de Wit (zang) en Christian 
Hewitt (gitaar)

Youtube video
Schoon Producties maakt een 
prachtige videoregistratie van 
het evenement Verhalen Ha-
len 2022. Deze video wordt ge-
plaatst op het youtube kanaal 
Lief Langedijk, zodat iedereen 
nog op een ander tijdstip kan 
genieten van de speciale avond.

Uitzending  
VisualFM
Mocht u niet naar de Verhalen 
Halen avond kunnen komen, 
dan kunt u live luisteren naar 
het evenement op internetra-
diostation VisualFM. Ga naar 
www.visualfm.nl om te luiste-
ren. Klik op de VisualFMpagina 
op de grote luisterknop.

Colofon
Vormgeving en opmaak: Auke 
Zeijlstra, Kantoor260,  
Fotograaf: Marjolein Ansink, 
Uitgave Lief Langedijk, 
Druk: Rodi Media

Grafschrift voor een ADHD’er

Wij vonden pa onhandelbaar:
nerveus, gejaagd en opgewonden.
Wat fijn dat hij na tachtig jaar
zijn eerste rustplaats heeft gevonden! Wim Meyles

Tasar Isskreah
Syrië is mijn land dat ik 23 jaar 
geleden moest verlaten. Na wat 
omzwervingen over onze we-
reld, ben ik hier aanbeland als 
‘nieuwe Langedijker’ en bouw 
aan een bestaan in Nederland. 
Al ben ik na 5 jaar nog wel aan 
het zoeken wat goed bij mij past. 

Tot nu heb ik gewerkt als do-
cent Engels en ik heb mijn eigen 
boek geschreven ‘De gouden lit-
tekens van mijn hart’. Aangezien 
ik schrijven steeds leuker ga vin-
den , schrijf ik -op uitnodiging- af 
en toe ook een column in het 
Dijk en Waard nieuwsblad. ,

Soms deel ik mijn levensverhaal 
en -ervaringen als een spreker. 
Ik heb een opleiding Nederlands 
afgerond om sociaal tolk te kun-
nen worden. Het leren van drie 
talen (ook Arabisch en Engels) 
heeft mijn leven verrijkt. On-
langs startte ik als een mediator 
bij Bocah Donya. Trots, vereerd, 
dankbaar en sprakeloos voel ik 
me altijd en door schrijven laat 
ik dat aan mijn medemens blij-
ken. Ook deel ik zo nu en dan 
iets over mijn oorspronkelijke 
cultuur hier aan Nederlanders. 

In dit mooie land voel ik mij ge-
lukkig en ontmoet veel heerlijke 
mensen. Dat geluk, die naasten-
liefde, naast mijn pijn en dank-

baarheid, stimuleert mij om te 
schrijven. 


