
 

  

COLUMN
20-80
Er bestaat al eeuwen een oeroude 
wet: de 20-80 regel. Van detail-
handel tot politiek. Er is altijd één 
vijfde deel tegen. Klaagt en 
protesteert. Ontevredenen houd 
je steeds. De enorme ophef in de 
zgn. ‘kwaliteitskranten’ over de 
winst van Thierry Baudets Forum 
voor Democratie bij de laatste 
verkiezingen komt onwaarachtig 
en overtrokken over. Scheldpartij-
en op social media. Verdachtma-
kingen, beschuldigingen. Een 
storm in een glas water. Wellicht 
houdt het nog een paar jaar aan, 
waarna de kiezer tot de conclusie 
komt dat hij of zij wéér op de 
verkeerde partij heeft gestemd. 
Het FvD scoorde in sommige 
provincies tot 15 procent van de 
stemmen. Werd in talloze 
provinciebesturen de grootste 
fractie. Gefeliciteerd, maar ze 
kunnen er weinig mee. We hebben 
hetzelfde gezien bij de SP: had op 
zeker moment een groot aantal 
zetels in de Tweede Kamer. Of de 
PVV, op een gegeven moment 
zelfs 25 zetels! Hun invloed op 
landelijk of lokaal bestuur is 
minimaal geweest. In sommige 
gemeenteraden (Hoorn, Alkmaar, 
Heerhugowaard) is de SP-fractie 
zelfs geheel verdwenen. Voor 
diezelfde SP, met bést wel aardige 
en sociaal vernieuwende ideeën, is 
Noord-Holland-Noord een 
opgegeven terrein geworden.’Wie 
wil besturen moet aan het roer 
staan’ zei mij eens een oude 
gelouterde wethouder. Een gepokt 
en gemazeld bestuurder. Dat 
houdt in: compromissen sluiten, 
water bij de wijn doen, inschikke-
lijkheid vertonen. Geroeptoeter 
aan de zijlijn levert niet veel op. 
Als de invloed van FvD nihil blijkt 
zal de partij waarschijnlijk 
imploderen, door interne strubbe-
lingen en onderling gekrakeel. 
Heeft de beweging genoeg 
capabele personen om te kunnen 
besturen? Dat maakten andere 
politieke partijen al eerder mee. 
Recent in de herinnering is de LPF 
van Pim Fortuyn: nooit meer iets 
van vernomen na Pims tragische 
dood. Andere partijen gingen 
voor: Boerenpartij, PSP, PPR, PVV. 
Alle straks verzonken in vergetel-
heid.
Opperman
 

Schrijvenswaard

 
Koffertje

ik kijk vandaag over de zee
een koffertje half open,
-helemaal uit Palestina-
op de golven deinst mee
een kind grist naar drijvend hout
de woeste winden, regenbuien
dragen je mee
verder en verder
door de duistere nacht
 
oogjes dicht klein lief kind
tot de moeheid van je wint
goede reis kindjelief
naar de warmte van het licht
in de grijze ochtendmist
drijft een koffertje in de zee
 
Gerdie Hollander

Second Chance in actie

Kruispunt afgesloten
LANGEDIJK Het kruispunt Geest-
weg/Voorburggracht/Oostelijke 
Randweg is nog tot en met 10 mei 
afgesloten voor alle verkeer.
Dit heeft te maken met ingrijpende 
werkzaamheden.
De installatie voor het aansturen 
van de verkeerslichten wordt ver-

vangen en getest.
 
Tegelijkertijd wordt het kruispunt 
voorzien van nieuw asfalt. De omlei-
dingsroutes staan vermeld op de site 
van de gemeente Langedijk. Alle 
omleidingsroutes worden in twee 
richtingen met borden aangegeven.

Sollicitatiebrief schrijven
ZUID-SCHARWOUDE In bibliotheek 
Langedijk, Bosgroet 4, is donderdag 
9 mei van 14.00 tot 16.00 uur weer 
een Walk & Talk.
Deze middag vertelt ervaren schrijf-
ster Marjan Hartog van Marjan-
Schrijft.nl hoe je een goede sollicita-
tiebrief kunt schrijven en dus meer 

kans op een baan maakt.
Deelnemers mogen hun eigen solli-
citatiebrief en bijbehorende vacatu-
re meenemen en krijgen vervolgens 
tips over hun sollicitatiebrief en cv.
Deelname aan de cursus is gratis, 
aanmelden via info@bibliothee-
klangedijk.nl.

Campingdagen Pieter Raat Stichting
p1

HEERHUGOWAARD Aanmelden voor de campingdagen van 14 t/m 26 mei 
van De Pieter Raat Stichting kan voor vrijdag 10 mei via welzijn@dprs.nl of 
bel met 072-5767200. Deelname kost 2,50 euro per persoon. Bij veel 
aanmeldingen wordt geloot. Opstap bij Hugo-Waard of De Raatstede.

Vier dagen aan de wandel
SINT PANCRAS Voor de 39e keer or-
ganiseert sport en conditie vereni-
ging ‘Trimclub Sint Pancras’ de 
avondvierdaagse.
 
Op dinsdag 4 juni gaat de avond-
vierdaagse van start en worden alle 
mooie plekjes van Sint Pancras en 
omgeving weer aangedaan. Er kan 
5, 10 of 15 km worden gewandeld. 
Ook dit jaar wordt er gestart vanaf 
Dorpshuis de Geist aan de Vinken-
laan 7 te Sint Pancras. 
 
DE GEIST Kosten voor deelname aan 
de 39e avondvierdaagse zijn 5 euro 
bij voorinschrijving op maandag 20 
mei vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in 
Dorpshuis De Geist. Inschrijven is 
ook mogelijk op dinsdag 4 juni van-
af 17.30 uur. De kosten bedragen dan 
5,50 euro.
Het is ook mogelijk om één avond te 
gaan wandelen. De kosten voor één 
wandelavond bedragen 2,50 euro 
(bij voorinschrijving op 20 mei is dit 

bedrag 2 euro).
MUZIEK Op vrijdag 7 juni worden 
alle wandelaars rond 20.00 uur met 
muziek binnen gehaald en krijgen 
alle wandelaars na afloop een me-
daille of wandeldiploma.
Op dinsdag, woensdag en donder-
dag is de start van de 5 km om 18.15 
uur en van de 10 en 15 km om 18.00 
uur. Op vrijdag 7 juni zijn er afwij-
kende vertrektijden. De 5 km ver-
trekt dan om 18.45 uur, voor de 10 
km blijft het vertrek om 18.00
uur en voor de 15 km vertrekt dan 
om 17.45 uur.

INFORMATIE Voor meer informatie 
over het programma en de routes 
van de avondvierdaagse zie: www.
trimclub.nl.
Jaarlijks lopen er tijdens de Avond-
vierdaagse in Sint Pancras ook on-
geveer 1500 kinderen en ouders/
begeleiders mee, waaronder leer-
lingen van circa vijftien scholen uit 
Sint Pancras en omgeving.
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Kringloopwinkel 
helpt Sri Lanka
Ineke Vroling

BROEK OP LANGEDIJK Esme Muller 
was geschokt toen ze het nieuws 
vernam over de aanslagen op eerste 
paasdag in Colombo (Sri Lanka). De 
verhalen raken haar, de mensen die 
zoveel zijn kwijtgeraakt en geen 
hoop meer hebben. Graag helpt zij 
de kardinaal in Colombo dan ook 
met donaties voor slachtoffers: “Hij 
kent degenen die dringend hulp no-
dig hebben en kan zo zorgen dat het 
geld goed terechtkomt.”
 
STICHTING LAKDARU De van oor-
sprong Sri Lankaanse is eigenaresse 
van kringloopwinkel Second Chan-
ce in Broek op Langedijk. Ze zet zich 
via Stichting Lakdaru al jaren in 
voor families en met name voor kin-
deren in het dorp Keppetipola. De 
stichting werd opgericht door haar 
overleden moeder Lily Sladen. ‘Lak’ 
betekent Sri Lanka en ‘daru’ staat 
voor kinderen. Esme vertelt: “Mijn 
moeder had een hart van goud en 
dacht altijd aan anderen, nog meer 
dan aan zichzelf. Ze was een echt 
‘mensen-mens’. Zij bekommerde 
zich om het welzijn van de kinderen 
die daar veelal in de landbouw wer-
ken. Ook gaf ze Engelse les aan de 
dorpskinderen.” Langzamerhand 
nam Lily een verzorgende rol aan 
binnen de gemeenschap op het ge-
bied van gezondheid, voeding en 
onderwijs. Na het plotselinge over-
lijden van moeder Lily besluit Esme 
met haar familie door te gaan met 
het werk: “Zij had zoveel bereikt, 
dankzij haar waren zoveel mensen 
geholpen. Nu wordt het werk door 
mijn broers, zussen en mij voortge-
zet.” Esme draagt vanuit Nederland 
haar steentje bij aan de stichting. 

De rest van de familie is woonach-
tig in Sri Lanka. Muller vertelt: “Ik 
zag hoeveel bruikbare spullen er in 
Nederland werden weggedaan. Iets 
wat in Sri Lanka bijna niet gebeurt, 
kapotte kleding en spullen worden 
weer gerepareerd en hergebruikt.”
TWEEDE KANS Ze besloot kringloop-
winkel Second Chance op te rich-
ten. Zo zet zij zich in voor de Stich-
ting Lakdaru, maar nu dus ook naar 
de slachtoffers van de aanslagen in 
Colombo. Esme is trots op wat ze 
heeft neergezet met Second Chan-
ce: “Veel spullen krijgen hier weer 
een tweede kans. Dat vind ik mooi. 
Kleding, schoenen, speelgoed, boe-

ken, huisraad en huisdecoratie. Ook 
zijn de hulpmiddelen als rollators 
populair. Alles wordt gecategori-
seerd en getest op bruikbaarheid.” 
Zij vervolgt: “Samen met mijn fa-
milie en een groep van zo’n zes 
vrijwilligers is de winkel beetje bij 
beetje opgebouwd. Van een ruimte 
zoeken, tot het verzamelen van de 
spullen, alles sorteren en inrichten.” 
Esme is blij met de bezoekers die de 
weg inmiddels weten, al is de pre-
cieze locatie voor sommigen helaas 
nog wat onbekend. Ze legt uit: “De 
winkel is te vinden vanaf De Punt. 
Rijd deze door tot de Bijlestaal en ga 
hierin. Second Chance is in de eer-

ste zijstraat links, meteen links op 
de hoek. Ook is de route te vinden 
op de website.”
ACTIE In de week van 18 t/m 25 mei 
heeft Esme een mooie ‘weg-is-weg’ 
actie. Kleding en kinderboeken zijn 
‘drie halen, twee betalen’ en bloem-
potten gaan allemaal weg voor de 
halve prijs. Wie interesse heeft: Se-
cond Chance zoekt nog vrijwilligers 
die graag een handje komen helpen 
in de winkel.
 
i Second Chance / Stichting Lakdaru
Breede Plat 5, Broek op Langedijk
Tel. 0226-755408 of 06-30888405
www.kringloop-secondchance-lakdaru.nl

 p Esme Muller in haar winkel Second Chance, waar vele bruikbare spullen te vinden zijn.  
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