Vereniging Santpoorts Belang voelt al 40 jaar als een warm bad,
maar corona verpest lustrumfeest
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Door corona dit jaar geen groot feest bij het achtste lustrum van
Vereniging Santpoorts Belang. De vereniging in Santpoort-Zuid bestaat in
oktober veertig jaar. Toch laten de leden zich niet zomaar uit het veld
slaan en blijven zich onverstoord inzetten. ,,Binnen onze vereniging staat
verbinding centraal.’’
Bij binnenkomst in ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid worden gasten
hartelijk ontvangen door een gastheer of -vrouw van de vereniging. ,,Het
zijn de kleine dingen waardoor mensen het gevoel hebben dat ze in een
warm bad stappen’’, zegt Liefke Sinnema (76), die al vijftien jaar
voorzitter is van Santpoorts Belang. ,,We zorgen ervoor dat mensen
samen kunnen komen bij verschillende cursussen, workshops, lezingen en
andere activiteiten. Verbinding staat daarin centraal.’’
In totaal organiseert de vereniging 125 verschillende cursussen en
activiteiten. Deze lopen uiteen van bewegen voor ouderen tot tekenen en
schilderen en van taallessen tot computerles. Ook wordt er normaal
gesproken eens in de twee weken een open keuken georganiseerd. ,,Dan
komen ouderen bijeen om samen te eten en met elkaar te kletsen. Dat
werkt erg goed tegen de eenzaamheid, helaas kan dat door corona geen
doorgang meer vinden.’’

De vereniging telt na veertig jaar 1300 leden, waarvan 125 betrokken
vrijwilligers. Dat is volgens Sinnema gelijk ook een van de succesfactoren
van de vereniging. Een andere belangrijke factor is de structuur van de
vereniging, die bijna lijkt op een gemeenteraad. ,,Het bestuur heeft
verschillende portefeuilles, waaronder weer werkgroepen zitten met
vrijwilligers, daardoor worden veel dingen op tijd geregeld.’’

Wijkagent
Dat was veertig jaar geleden bij het ontstaan van de vereniging wel
anders meent Nelleke Stam (69), secretaris van Santpoorts Belang. ,,De
wijkagent vond dat er te weinig te doen was voor volwassenen en vroeg
een groep mensen om hierover na te denken. Deze groep begon te
vergaderen bij mensen thuis en in café Paard van Velsen.’’
Na meerdere vergaderingen besloten de deelnemers een leeg verfblik in
supermarkt Kijkgrijp te zetten, waarin mensen hun wensen en ideeën
konden stoppen. ,,Een van die wensen was gymles voor ouderen. Dat was
onze eerste activiteit en wordt nog steeds gegeven.’’
De naam Santpoorts belang is ooit door de leden democratisch gekozen.
Na verschillende omzwervingen kwam de groep samen in Praethuys de
Zwijger, het clubhuis in het station van Santpoort-Zuid. In 1993 kwam de
vereniging terecht in ’t Brederode Huys.

Verbinding
De vereniging wilde oorspronkelijk in oktober groots stilstaan bij het 40jarig bestaan. ,,In plaats van een dag wilden we een hele week
festiviteiten organiseren rondom het thema verbinding’’, zegt Sinnema.
,,Maar door corona kunnen veel evenementen niet doorgaan. Nu gaan we
het kleinschaliger vieren.’’ Het grote feest wordt volgend jaar, of wanneer
corona het toelaat, niet meer ingehaald. ,,We vieren het veertigjarig
bestaan maar een keer.’’
Ondanks dat de vereniging hard geraakt wordt door de coronacrisis blijven
de bestuurder en secretaris opgetogen en hoopvol. ,,We zitten momenteel
al op onze limiet en er moet niet veel meer gebeuren. Toch is bij ons het
glas altijd half vol en kijken we liever naar wat wel nog kan.’’

