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Historische Vereniging
Sint-Pancras
Ook dit jaar weer een krant van de Historische Vereniging Sint-Pancras
Thans verschijnt hij voor de derde keer en
wij hopen er nog lang mee door te gaan, net
als met de Klin.
Natuurlijk krijgen wij ook kritiek, meestal
gelukkig opbouwend, in de zin van:
“….jammer dat jullie ook niet hebben
vermeld dat…”
Wij proberen steeds aan de wensen te
voldoen, mits haalbaar want het budget is
erg krap en wij zoeken nog steeds naar
“nieuwe” oude foto’s en naar interessante
verhalen uit het verleden. Dat vraagt dus om
een wisselwerking met u, onze lezers.
Gelukkig lukt dat steeds beter en krijgen wij
veel samenwerking zoals bij bv. het verhaal
dat wij in Klin nr. 21 van 2006 wilden
schrijven over oude kachels in ons dorp Sint
Pancras. Door de reacties van dorpsgenoten

wordt het nu een verhaal over kachels,
brandstoffen en handelaren, smeden en
schoorsteenvegers enz. onder de noemer
“warmte”. U kunt ons dus enorm helpen en
daarom geven wij verderop in deze krant de
onderwerpen die op de lijst staan
om behandeld te worden in Klin nr. 21
of 22. Hebt u nog oude foto’s, gegevens of
wat dan ook, dan lenen wij die graag even
van u. Of weet u nog een leuke anekdote?
Even bellen met de redactie. Wij willen samen met u graven in het verleden. Op veler
verzoek ziet u in deze krant nog eenmaal de
afbeeldingen van de billboards die wij
tijdens de nazomerfeesten (en Langedijk
925) in ons dorp hebben geplaatst. Wij
vonden ze zelf ook erg mooi.

Winkel van Admiraal en bakkerij Beerse ca. 1900.

De bibliotheek van Sint-Pancras!!!

Slag bij Vroonen 1296.

Honderd jaar Tuinbouwvereniging
Sint-Pancras
Wellicht hebt u reeds vernomen dat dit
jaar onze tuinbouw vereniging 100 jaar
bestaat. Dat is een hoogtepunt, maar
wellicht ook een eindpunt want er zijn
bijna geen tuinders meer in dit dorp. Ons
rest straks de herinnering en de nostalgie.
Toch willen wij dit feit uitbundig vieren
met onze (ex-)tuinders, want zij hebben de
basis gelegd voor onze welvaart. Ons dorp
is hun veel verschuldigd. Wij rekenen op

2 mei 2006 op ruim 70 deelnemers,
voornamelijk oud-tuinders en zullen
zorgen voor een onvergetelijke dag in de
Broeker Veiling, compleet met koffie, een
ouderwetse doorvaarveiling, een lezing
met dia’s over lang vervlogen tijden, een
borrel en natuurlijk een tuinders maaltijd
en een rondvaart door het Oosterdel.
Helaas is de kas van de tuinders
vereniging leeg, maar met hulp van enkele
sponsors zal dit 100 jaar tuinders niet
ongemerkt voorbij gaan.
Net als vanouds: alleen voor mannen!

Begonnen in 1898 in de consistorie van
onze Witte Kerk. Zelfs in de oorlogsjaren
bleef ze open! Ontstaan uit de jongeren
vereniging Thimotheus
In 1950 wegens restauratie van de kerk
verhuisd naar de Rank
In 1964 vergroot in de nieuwe Rank
In 1972 opgegaan in de stichting Openbare
Bibliotheek
In 1974 wegens succes verhuisd naar de
voormalige kleuterschool
In 1980 wegens wederom ruimtegebrek
verhuisd naar de kleuterschool Sint
Pancratius
In 1985 eindelijk een passende behuizing
voor onze succesvolle bibliotheek in het
pand waar ze nu (nog) is: Kastanjelaan. Dit
was een uitzonderlijk project, bekostigd
door de Provincie via gelden van het
leerlingenstelsel, dus uitgevoerd door
leerlingen, onder supervisie van
Henselmans

Deze bibliotheek moet nu weg…..
Helaas heeft ons huidige gemeentebestuur
kennelijk geen boodschap aan historie of
bescherming van dit kostbare cultuurbezit
in Sint Pancras..
Het schijnvoorstel om onze bieb
zogenaamd onder te brengen in de Geist is
een farce, want daar is geen ruimte, geen
parkeerplaats meer en geen stilte.…..
Deze bibliotheek is in haar geheel
compleet met inhoud een deel van ons
cultureel erfgoed, reden waarom ook de
Historische Vereniging “Sint-Pancras”
nadrukkelijk vraagt om bezinning en hoopt
dat een historische blunder wordt
voorkomen. Deze bibliotheek moet behouden blijven. Sluiting is een ontmanteling
van de culturele voorzieningen van ons
dorp ten behoeve van een prestigieus
project in Zuid Scharwoude, waar de
Sint-Pancrassers weinig baat bij hebben,
en een verarming van ons dorp.

De vlag van Sint-Pancras

E.Wit, laatste tocht met koeien naar
de “Krekelhoeve’.
Deze grond gaat binnenkort bebouwd worden.

Eindelijk heeft Sint-Pancras weer zijn eigen
dorpsvlag, met daarop zoals het hoort:
..een dravend paard in het groene gras,
is het wapen van Sint-Pancras…..
Te koop à raison van 25 Euro bij onze
readershop Soorsma aan de Bovenweg.
Initiatiefnemer was een dorpsgenoot en de
heer Soorsma werd ook geestdriftig. Er werd
met een fabrikant een deal gemaakt voor een
aantal van deze unieke vlaggen
(100 x 150 cm) en binnenkort kan men weer
zien dat Sint-Pancras toch nog steeds een
stuk zelfstandigheid weet te bewaren,
ondanks alle dreigingen.

Cafe “Het wapen van Vrone” van Gerritsen ca. 1910

Colofon: Oplage: 2.500 exemplaren • Uitgeverij/Verspreiding: Historische Vereniging Sint Pancras • Realisatie: Rodi Media, Broek op Langedijk

De Twuyverweg

Smederij van Riedel, Bovenweg tegenover Stuimellaan, ca. 1920 (nu Vroegop)

Tulp genaamd Sint-Pancras

Oproep

Op 25 november 2005 heeft de Historische
Vereniging deze tulp weer onder de
aandacht gebracht door hem te planten. In
1945 was deze tulp ontwikkeld door
dorpsgenoot Klaas Wiedijk. Burgemeester
J.Cornelisse en de heer Kaarsemaker hebben
bij het planten geassisteerd. Nu het voorjaar
wordt zal het resultaat te zien zijn o.a. bij het
monument bij het spoor en voor het oude
gemeentehuis aan het Kerkplein. Wij hopen
dat velen bij het zien van deze mooie tulp
zullen besluiten ook andere tuinen
hiermede op te sieren zodat de tulp eigenlijk ook een stukje cultureel erfgoed voor uitsterven wordt behoed.

In ons dorp en directe omgeving wordt
regelmatig gegraven voor verbouwingen
etc. Onze afdeling archeologie zoekt dringend naar geïnteresseerden die enige kennis
hebben van archeologie en mee willen helpen bij voorkomende grondwerkzaamheden
en erbij aanwezig te zijn en mede te bepalen
wat van waarde kan zijn om te behouden
voor later. Gaarne bericht met vermelding
van ervaring aan onze secretaris.

Wie kent niet de Twuyverweg?
Verbinding tussen Sint Pancras en de rest in
het noorden.
Vroeger een dijkje met knotwilgen, wat
struiken er daartussen wat mals gras.
Logisch dat deze dijk - speciaal in de
zomer - erg in trek was en waarbij vele oud
Sint-Pancrassers met weemoed terugdenken
aan de “meidenmarkt”. Maar deze
nostalgische plek wordt gemoderniseerd en
het verleden wordt uitgewist en dan blijft
alleen nog in de herinnering. De naam blijft
bestaan, maar naast de weg verrijst straks de
nieuwe wijk Twuyverhoek. En om de
bewoners te gerieven heeft men het plan om
over de sloot langs de weg 9 lage betonnen
bruggetjes (soort brede loopplanken) aan te
brengen.
De Historische Vereniging vindt dat een bar
slecht idee en pleit voor alleen één mooie
boogbrug die toegang geeft tot de wijk en
die doorvaarbaar is. Dat past in het karakter
van de weg en het dorp en is een sieraad voor
ons allen. Laten we niet te veel van het

dorpse karakter verpesten en trachten te
behouden wat de moeite waard is. Wellicht
dat het nieuwe college de raad meer oor
hebben voor wat er leeft onder de bevolking.
De Wik van Kroonenburg
Vroeger was aan het Noordeinde een zg. wik
en die was van Kroonenburg. Daar was ook
onze eerste eigen Pancrasser veiling! hoewel
velen dat niet meer weten.
Het is toch een historische plek waar tijdens
rondleidingen de Historische Vereniging
graag even bij stilstaat.
Ondanks onze verzoeken aan het bestuur
heeft men opeens - zonder enig overleg deze wik gewoon Noordeinde genoemd en
de twee huizen die er zijn gebouwd
doorgenummerd. Een gemiste kans, want nu
is de toch in het verleden belangrijke Wik
van Kroonenburg voorgoed in de
vergetelheid verdwenen. Of zou het nieuwe
bestuur oog hebben voor de historie en hier
in ieder geval een gedenkbordje willen
aanbrengen? Wij gaan graag de discussie aan.

www.hvsint-pancras.nl

Vakantie 1948 Hervormde
meisjesvereniging
Onder leiding van Mevr. J.HopmanTreels,in de kampeerboerderij in Rijs
(Gaasterland), met twee Friese meisjesclubs. De ontbrekende nummers zijn meisjes uit Friesland.
De bovenste rij v.l.n.r.: no.5 Lena Bode,
no.6 Marta Kossen, no. 7 Guus Knossen,
no.8 Niesje Duif, no. 10 Trien Hartman,
no.13 Jannie Kooy Jdr, no.16 Neelie de Wit,
no.17 Alie Schuur, no.18 Maap Schuur,
no.19Jannie Verkuil.

Volgende rij: no.1 Geertje Kriek,
no.2 Aaftje Kooy Jdr,
no. 3 Dirkien Kuitwaard,
no. 4 Hennie de Jager, no.5 Neelie Grijs,
no.6 Trijnie Kooy Tdr, no.7 Trijnie Postma,
no.8 Neelie Keizer, no.9 Jannie Verkuil.
Voorste rij: no.8 Alie Koedijk,
no.9 Jannie Hopman, no.10 Brechtje
Koedijk, no.11 Hillie Duif.
Liggend vooraan, no.2 Ellie Hopman,
no.3 Willie Geluk, no.4 Juul Stam.

Benedenweg in het Zuideinde, hoek Kruissloot, met het hek van de boerderij v.d. Ham

Hervormde Meisjesvereniging

Digitaliseren en andere zaken...
Onze afdeling fotobeheer is druk bezig met
het digitaliseren en intussen zijn de eerst 500
foto’s al gescanned en een groot aantal van
de dia’s. Dan volgt er nog een reuze klus nl.
het ondertitelen, zodat men ook later nog
weet wat er op staat.
Ook het zoeksysteem om snel tot de juiste
keuze te komen bij het zoeken van foto’s
voor lezingen of een krant e.d. blijkt te

werken. Wel hebben wij nog grote behoefte
aan vrijwilligers die ons bij diverse zaken
willen en kunnen helpen Geen dagtaak,
maar soms moet er gewoon even veel
worden gedaan. Iedereen kan wel wat en
goede wil en motivatie is meestal
voldoende. Wij horen wel wie er reageert.
Besef wel: ook wij zijn maar vrijwilligers.

Eigen museum?

Hervormde Kerk met brandspuithuis voor 1900.

De HVSP op Internet!
www.hvsint-pancras.nl
We zitten als vereniging op internet. Ja,
zullen sommigen zeggen: “Dat wisten we al
want op de website van De Geist kun je één
pagina vinden van de Historische
Vereniging Sint- Pancras”. Welnu, dat is
verleden tijd. Onze vereniging heeft sinds
1 maart 2005 een geheel eigen webstek die,
vergeleken met die van andere historische
verenigingen, vrij omvangrijk is.
Hoe kom je er? Heel eenvoudig: tik in de
adresbalk van uw browser (b.v. Internet
Explorer of Firefox) het volgende adres:
www.hvsint-pancras.nl , druk op Enter en je
zit in een oogwenk op onze startpagina. Let
op het liggend streepje tussen hvsint en
pancras; dit is gewoon een afbreekstreepje
(minteken).
Een andere mogelijkheid is: tik in Google:
‘Historische Vereniging “Sint-Pancras” en
de eerste link die je krijgt is de goede.
Andere zoekmachines kunnen ons
(voorlopig) minder goed vinden ondanks het
feit dat we ons bij hen hebben aangemeld.
Heb je het adres eenmaal gevonden dan sla
je het natuurlijk op als favoriet (bookmark).
Je komt automatisch op de startpagina

(welkomstpagina) met de tekst: U vindt hier
informatie over onder andere:
• onze vereniging en haar activiteiten
• het blad De Klin en de verenigingskrant
• het dorp Sint-Pancras en z'n geschiedenis
• vele foto's
• en ook actuele dorpszaken.
Inderdaad staan er heel wat foto’s op; op dit
moment ongeveer honderd in totaal, maar er
komt regelmatig wat bij. Het aantal pagina’s
breidt zich ook nog steeds uit. Het
hoofdmenu (onder het wapen van
Sint-Pancras) geeft toegang tot de tien
hoofdpagina’s, maar vandaar uit zijn vele
subpagina’s te bereiken. En zoals het hoort
op echte internetpagina’s kun je doorklikken
(de z.g. hyperlinks!) naar in de tekst
genoemde zaken (de Gemeente,
natuurmuseum Westflinge, een site over de
Westfriese Omringdijk enz.). Daarnaast is er
de gebruikelijke pagina met uitsluitend
links. Hier staan links naar websites die te
maken hebben met Sint-Pancras en/of met
de historie van Sint-Pancras of
West-Friesland.

In ons dorp zijn veel mooie oude
voorwerpen zoals gereedschappen die
vroeger werden gebruikt door onze tuinders
op het land. Maar ook andere zaken zoals
een potkachel, een muizenval uit lang
vervlogen tijden, een oude radio en oude
foto toestellen, natuurlijk oude foto’s en
schilderijen over ons dorp prijsbekers en
vaantjes e.d. die herinneren aan de
hoogtij- dagen in ons verenigingsleven, een
draagbaar, het omroepbekken van onze
dorpsomroeper etc. etc.
Erg veel dat wij graag aan u en onze jeugd
willen tonen. Maar er is een probleem:
Wij zouden graag een oudheidkamer willen
hebben om permanent het verleden levend te
maken met wisselende tentoonstellingen,
doch daarvoor is nodig: een ruimte
kennis van de voorwerpen, mensen die mee
willen helpen om hem in te richten, mensen

die op bepaalde tijden aanwezig willen zijn
om rond te leiden, mensen die de
tentoonstellingen willen inrichten en
onderhouden. Om het voor alle
medewerkers leuk te houden moeten we
minstens 15 medewerkers vinden die graag
willen helpen de boel opzetten en
onderhouden. Pas dan gaan wij de volgende
stap zetten: het zoeken naar ruimte.
Wie wil zich hiervoor inzetten? Ouder dan
65 jaar is beslist geen probleem en kennis is
geen vereiste maar wel enthousiasme en
goede wil. En af en toe wat vrije tijd.
Wij verzoeken iedereen - jong en oud - even
na te denken of dit net de uitdaging is waar u
op zit te wachten Bezig zijn met het
verleden houd je jong!
Even bellen met Anton Bal (5643168) of
Ger van Dijk (5646680) voor informatie.

Uitslag van de kennis-test in Klin nr.20
Het juiste adres van het zoekplaatje was:
Kerkplein nr. 14, het huis waar thans de
heer Glas woont.
De plank aan het hoofdeinde werd
beddebord genoemd; het koord met het
handvat was de beddekwast en de

kruipruimte heette ook wel kruipin of kreb.
Er waren 2 winnaars nl:
- J. Leijen Booy, van de Benedenweg
- fam. de Vries, van het Noordeinde.
Beide winnaars kregen hun prijs
thuisbezorgd.

Klin nr. 21 van 2006
en Klin nr 22 van 2007
Wij zijn bezig met onderwerpen waarvan
een deel door uzelf is voorgesteld.
Soms krijgen wij na het verschijnen van een
nieuwe Klin de vraag: “ waarom hebben jullie mij niet gevraagd om informatie want ik
wist nog veel meer?…..”
Achteraf kunnen wij er weinig mee, maar
wij luisteren wel naar u. Daarom geven wij
onderstaand vast de onderwerpen die wij in
de volgende Klin nr. 21hopen te behandelen.
Dan kunt u ons nu al vast helpen.
Nu moeten wij ze nog schrijven en wij zijn
bezig met het verzamelen van gegevens. U
kunt ons daarbij helpen als u wilt met zoveel
mogelijk gegevens zoals foto’s, herinneringen, namen of adressen, oude brieven, voorwerpen enz. Wij hopen te schijven over:
• Kloetvereniging Geestmeerambacht
• De Geist
• Poëzie-albums
• Damclub DOS

•
•
•
•

Het jeugdhuis
Café’s
De kloetvereniging
Kachels
en in volgende Klin’s over o.a.
hondenkarren.

Mocht u een idee hebben, een kachel, een
hondenkar of een leuk verhaal, bel ons dan
even.
Distributie
Het bezorgen van de Klin in ons dorp is
thans door de inzet van een aantal
vrijwilligers die zich hebben aangemeld
goed geregeld. Wij zijn hen daar zeer
erkentelijk voor en wij vertrouwen dat u
allen intussen Klin nr.21 hebt ontvangen.
Mocht er echter iets fout zijn gegaan, dan
horen wij dat graag. Even een telefoontje en
alles wordt geregeld.

Oproep namens een van onze lezers
In het jaar 1933 of 1934 werd in
Sint-Pancras een feest gevierd ter ere van de
toenmalige burgemeester Kroonenburg.
Alle bewoners deden eraan mee. Zo was er
een hulde aan de burgervader,
“tobbesteken”op het voetbalveld, de
“vrolijke keuken” en wat ze nog meer deden.
En natuurlijk was er muziek, gespeeld door
de “fanfare”van het dorp. En wij, als
kinderen, zongen dapper mee!
Een film over alles werd wat later vertoond
in de Gymnastiekzaal van de “school met de

Prijswinnaars fam. Leyen-Booy – Benedenweg

Bijbel” Er werd gejuicht en gelachen om alle
leuke scènes die te zien waren.
Maar… waar is die film gebleven? We
vonden niets in het archief van het
Gemeentehuis en niets bij de eigenaren
thuis. Is de film op een zolder tussen allerlei
spullen terechtgekomen? Misschien weet
iemand van de oudere (oud)bewoners van
Sint-Pancras iets meer en kan hij of zij
opheldering geven over de “reis”die de film
heeft gemaakt. Reacties graag naar de redactie van deze krant.

Prijswinnaars fam. de Vries – Noordeinde 20a

Dia-lezing 2006 op vrijdagavond 14 april
Natuurlijk ook dit jaar weer een lezing en
film en thans - op GROOT BEELD met het onderwerp:
Sint-Pancras in de jaren 50, 60 en 70.
U weet: de zaal zit altijd vol met ruim 200
mensen en de brandweer is onverbiddelijk:
vol is vol. De zaal is open om 19.00 uur en
we beginnen precies om 19.30 uur met de
voorstelling. Mochten er weer veel

bezoekers komen die helaas niet meer in de
zaal kunnen, dan volgt er een tweede avond
op de volgende vrijdag 21 april, zelfde tijd.
Leden hebben gratis toegang en voor
niet-leden is de toegang 5 Euro.
Natuurlijk wederom in Dorpshuis de Geist
aan de Vinkenlaan te Sint-Pancras.
Wij verwachten weer een enorme toeloop.

Ledenvergadering 2006
Deze jaarlijkse ledenvergadering van de
Historische Vereniging “Sint-Pancras” zal
plaatsvinden op 11 mei en als gebruikelijk in
het voormalige gemeentehuis, Kerkplein 1 te
Sint-Pancras.
De agenda bevat de gebruikelijke punten, te
beginnen natuurlijk met de opening van de
vergadering, en dan gevolgd door de notulen
van de vergadering van 28 april 2005, het
jaarverslag over 2005, een financieel verslag
en de bekende zaken. U kunt de juiste agenda
nalezen op onze website hvsint-pancras.nl.
De vergadering begint om 20.00 uur en zal
ca. 1 uur in beslag nemen.
Wanneer U de vergadering wilt bijwonen
bent u van harte welkom.

Wilt u lid worden?
Vul het formulier in op deze pagina.

Wij lazen een bericht.

Ouderen
Ouderen niets meer waard?
Hoezo?
Wij zijn een fortuin waard!
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
Kalk in onze nagels
Staal in onze heupen
Plastic in onze knieen
Vol met dure medicijnen
Lijken we wel op goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen
Daarom, ga fier door het leven
Neem kritiek op als een spons
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons.

De smederij van Jan Modder aan het Kerkplein ca. 1900.

Sint-Pancras viert feest
De gemeente Langedijk bestaat uit een5-tal
dorpen, waarvan Sint-Pancras verreweg de
oudste is. Langedijk vierde feest voor het
925 jaar bestaan.
Tijdens de feesten in de nazomer van
31 augustus t/m 4 september 2005 heeft de
Historische Vereniging “Sint-Pancras” in
het voormalige Raadhuis aan het Kerkplein
een foto-tentoonstelling gehouden met ruim
100 beelden over hoe het vroeger was, en
daarnaast dezelfde beelden hoe het er thans
uit ziet. Voor de bewoners van de
Molenhoeve was gratis vervoer geregeld. Er
werd tevens een oude film vertoond.
Ook werden er oude voorwerpen getoond en
kon men - voorzover nog beschikbaar - zich
de oude uitgaven aanschaffen van de eerdere
uitgaven van “de Klin” van de Historische
Vereniging.

In 4 dagen tijd hebben wij ruim
400 bezoekers ontvangen die zeer
enthousiast waren over de tentoonstelling
zodat wij het een geslaagde happening
vonden en van plan zijn dit soort zaken vaker
te organiseren. Wij hebben dan wel wat meer
vrijwilligers nodig.
Verder zag men in het dorp op een 7-tal
zg. billboards van ruim 2 x 1 meter ook oude
voorstellingen waarvoor de Historische
Vereniging het materiaal heeft aangeleverd.
Uiteindelijk is toch het doel van de
vereniging om het verleden zichtbaar te
maken. Wanneer meer leden zich aanmelden
voor hulp, dan willen wij ook dit jaar tijdens
de nazomerfeesten (6 t/m 10 september
2006) iets organiseren in het Oude
Gemeentehuis. We weten nog niet precies
wat, maar misschien hebt u zelf een idee?

Molen van Timmerman waar nu de Molenhoeve. Rechts het armenhuis.

Wilt u lid worden van de

Historische Vereniging
Sint-Pancras?
Even ons bellen of anders dit formulier invullen en bij één van onderstaande bestuursleden in de bus gooien.
A. Bal, Destreelaan 99, tel. (072) 564 3168
G. van Dijk, Bovenweg 134, tel. (072) 564 6680

A. Troostwijk, Fazantenlaan 22
S. Wognum, Destreelaan 133

Ja, ik word graag lid
Naam:..............................................................................................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................................................................
Postcode/Plaats: ..............................................................................................................................................................................
Eventueel Uw telefoon nummer: .....................................................................................................................................................
(contributie is € 5,- per jaar, maar iets meer mag ook)
Handtekening:................................................................................................
U mag contant betalen bij één van de bestuursleden of anders Uw bijdrage storten op onze rekening:
girorekeningnr. 6356557 of bankrekening nr. 884.08.33.067 t.n.v. de Historische Vereniging Sint-Pancras.
Hebt U opmerkingen of een idee, dan kunt U dat ook hieronder vermelden. Ook wanneer U ons ergens mee wilt helpen.
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

