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Historische Vereniging
Sint-Pancras
Jubileum uitgave 2008.

Waarom een jubileumuitgave?
De Historische Vereniging Sint-Pancras bestaat dit jaar 23 jaar en volgens het Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal kan een jubileum bv. zijn de herdenking dat iemand of
iets begonnen of gesticht is.
Nu is 23 jaar niet erg interessant en daarom gaat het ook niet over onze vereniging. Die
bestaat over 2 jaar pas 25 jaar en dan zullen we het u echt laten weten.. Neen, dit jaar 2008
zijn er in ons dorp -dat rijk is aan verenigingen- een aantal zaken die al wèl een interessant
aantal jaren bestaan en dat dit jaar willen vieren. Historisch gezien is dat –zeker in deze
tijd waarin alles vlug moet en alles wat oud is gewoon heeft afgedaan- - voor ons aanleiding
geweest om er even bij stil te staan. Bovendien betreft het voornamelijk zaken die practisch
uitsluitend worden gerund door vrijwilligers!!!!! .Leest u zelf maar verder. Het werd een hele
krant vol.

Koersbal bestaat 20 jaar
Nadat in 1987 de ANBO afdeling Sint-Pancras
is opgericht, heeft vrijwel direct daarna een
enthousiast aantal leden een koersbalgroep
gevormd. Dus alweer zo’n 20 jaar geleden.
In al die jaren is het koersballen op dezelfde
voet voort gegaan. In die jaren was het, zoals
meer in verenigingen, een komen en gaan van
deelnemers en deelneemsters. Tot op heden
is de koersbalgroep nog steeds actief en men
verwacht dat ook te blijven. De huidige groep
bestaat uit 20 spelers en speelsters.
Er wordt, behalve in de vakantietijd, eens in de
14 dagen op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur in de Geist gespeeld. Halverwege de speeltijd wordt dan ongeveer een kwartier gepauzeerd en wat gedronken. Bij het spelen worden

de spelregels zoveel mogelijk in acht genomen.
Het is niet de bedoeling om deel te nemen aan
wedstrijden.
Het gaat om
het plezier in
het spel, de
gezelligheid
en contacten
die deelname
met zich
brengt.
Belangstelling? Kom
eens kijken.

Onderzoek accommodaties in St.Pancras
In het najaar van 2007 heeft een onderzoeksbureau, in opdracht van het college, met diverse
verenigingen, stichtingen en instellingen in
ons dorp gesprekken gevoerd m.b.t. de wensen
die er op dat moment waren op het gebied van
huisvesting (zalen, velden, etc.) nu en in de
toekomst.
Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst
konden vertegenwoordigers van genoemde
partijen hun situatie weergeven.
Ook onze vereniging heeft hierop gereageerd.
Aan de hand van de huidige situatie en de wensen die er bij ons bestaan is er uitgebreid met
een vertegenwoordiger van het onderzoeksbureau gesproken.
In het kort komt het er op neer dat wij een
volkomen onvolwaardig onderkomen genieten
in het oude gemeentehuis.
Onze kwetsbare materialen liggen onoverzichtelijk in een veel te kleine, vochtige ruimte van
enkele vierkante meters. Veel spullen, die wij
vanuit de bevolking kregen aangeboden, liggen
opgeslagen op diverse locaties, waaronder de
slaapkamer van Siem en Sabine Wognum!
Onze vergaderruimte wordt tevens gebruikt als
trouwzaal, dus ook daardoor kunnen we er geen
aansprekende, eigen identiteit creëren.
Met andere woorden: onze nood is hoog en dát
voor een bloeiende vereniging met inmiddels
meer dan 900 leden!!
Onze situatie hebben we duidelijk verwoord en
onze wensen misschien nog wel duidelijker.
Ik schrijf dit artikel in november 2007 en ik
hoop dat er bij het verschijnen van deze krant
inmiddels wat meer bekend is welke kant het
uit zal gaan.
Onze wensen voor de toekomst, als het gaat
om een aangepaste c.q. nieuwe accommodatie
zijn in volgorde van voorkeur de volgenden
geweest:
a. uitbreiding van het oude gemeentehuis naar

achteren. Herindeling in overleg met Westflinge.
b. een deel van het voormalige bibliotheekgebouw (naar verluidt nu al achterhaald).
c. het “Witte Kruis”-gebouw bij het Nobelhof.
De ouderen onder ons hebben zich daar nog
wel gedouchet bij Jo de Vries en zijn vrouw.
Intussen zijn de resultaten van de gesprekken op 22 oktober 2007 aan de deelnemers
gepresenteerd. Het bureau heeft, op basis van
de verzamelde reacties, een 5-tal scenario’s
opgesteld. Het gaat dus feitelijk om mogelijke
herindelingen van accomodaties en nieuwbouw.
Gesprekspartners konden op die avond nog een
keer reageren op de voorlopige aanbevelingen
van het onderzoeksbureau.

De Historische Vereniging in de komende jaren
Elke vijf jaar stelt het bestuur zich een aantal
activiteiten ten doel. Zo is dat ook voor de
komende jaren het geval. In de vergadering van
december 2006 is dit onderwerp aan de orde
geweest en op de ledenvergadering van februari
2007 aan de leden voorgelegd.
Om alvast een aantal zaken onder uw aandacht
te brengen noem ik:
- onze huisvesting. We streven, in overleg
met de verantwoordelijke wethouder naar een
onderkomen onze vereniging waardig. Onze
wensen zijn reeds vastgelegd. Haalbaarheid
zal een zaak zijn van veel inzet onzerzijds en
medewerking vanuit de bevolking in het algemeen, de leden in het bijzonder en –last but not
least- onze lokale overheid.
- voorbereiden van ons 25-jarig bestaan in
2010.
- uitbreiding van het aantal medewerkers in een
aantal werkgroepen.
- contacten leggen met de basisscholen en in de
vorm van bv. projectjes de leerlingen interesse
bijbrengen voor ons dorp van vroeger en nu.
De eerste contacten zijn gelegd en de scholen
reageerden, bij monde van directie en betrokken leerkrachten, positief! We zijn daarbij
verzekerd van de ondersteuning van onze
plaatsgenoot Jan van Baar, medewerker van het

Regionaal Archief te Alkmaar.
- het verder digitaliseren van ons bestand.
- verdere contacten uitwerken met Historische
Verenigingen uit onze regio en eveneens participeren in het initiatief van de gemeente Langedijk te komen tot een overlegorgaan (Platform
cultuurhistorie en Toerisme).
- het herzien van onze statuten en het huishoudelijk reglement.
- in het algemeen de normale werkzaamheden, zoals fotograferen van gebeurtenissen,
personen, gebouwen etc., het verzamelen van
oude voorwerpen, foto’s, verhalen etc. blijven
uitvoeren.
- enz. enz.
We zullen ons, zoals u ziet, absoluut niet
vervelen. Contacten met onze leden zijn daarbij
van eminent belang en we hopen dan ook dat
het huidige enthousiasme voor onze vereniging
zich blijft vertalen in een fantastisch hoog
ledenbestand, waarbij we zelfs stiekum hopen
dat we bij ons 25-jarig bestaan in 2010 het
duizendste lid mogen verwelkomen!!!
Bram Kout,
voorzitter.

Zoekt u soms een boek??
Na de teloorgang van onze eigen bibliotheek
toch even kijken. Aan de Bovenweg is een zg.
steunpunt ingericht in een ruimte die je bereikt
via een gang waar aan het einde een tafeltje
staat als een soort grenspost Charlie.
Open maandag en vrijdag van 15-17 uur en
woensdag van 18.30 tot 20 uur.

Scharwoude.
Wanneer je dan leest dat er door de Provincie
2,2 miljoen Euro beschikbaar is gesteld voor
bibliotheek vernieuwing, dan is dat schrijnend
voor Sint Pancras en begrijp je beter dat er zo
weinig ruchtbaarheid is gegeven aan de opening van dit steunpunt (sterfhuis constructie?)

Heb je geluk dat er niemand staat en de weg
blokkeert dan kom je in een kleine ruimte (een
soort grote huiskamer) waar enige boeken
staan. Men zegt wel 10.000 doch dat lijkt
overdreven. In tegenstelling tot de grote taart
die eens onze eigen biep was is er wel een erg
klein puntje over gebleven, maar ja, de rest
staat te pronken in de Binding, of ligt gewoon
als “afgeschreven” bij de Kringloop Noord

Vervolgens konden alle deelnemende partijen
schriftelijk op de scenario’s reageren naar het
college.
Het onderzoeksbureau maakt een eind-voorstel
en aan de hand daarvan volgt een ambtelijk
advies naar het college. Het college besluit
welk/welke scenario/scenario’s verder uitgewerkt gaat/gaan worden. Dat wordt openbaar
gemaakt en aan de Raad voorgelegd. De Raad
besluit dan uiteindelijk wat er gebeuren gaat.
Op dit moment is het tijdpad nog niet bekend,
maar ik verwacht zeker niet dat bij het verschijnen van deze krant er al sprake is van een
raadsbesluit. Daarvoor is de materie te omvangrijk. Vele gesprekken staan alle betrokkenen
nog te wachten.
Uiteindelijk verwacht ik dat we er als vereniging niet slechter van worden. Onze huidige
situatie is daarvoor te duidelijk onaanvaardbaar
voor een vereniging die zichzelf respecteert!!!
					
Bram Kout, voorzitter.

Colofon: Oplage: 2.500 exemplaren

Vrienden van onze Historische Vereniging
Op dit moment van schrijven (november 2007)
heb ik vooraf nog eens mijn bijdrage gelezen in
de onlangs verschenen KLIN waarin ik mijzelf
introduceer als uw nieuwe voorzitter.
We zijn inmiddels enkele maanden verder en
dat geeft mij de gelegenheid om over de periode mei – november 2007 wat meer te vertellen
als het gaat over een aantal zaken die in die
periode speelden en ook nu deels nog onze
aandacht vragen.
Allereerst een korte terugblik op de Nazomerfeesten.
Zowel de foto-tentoonstelling, de tafel met te
raden voorwerpen als de toverlantaarnvoor-
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stelling die in een prachtige entourage werd
vertoond, vormden tesamen een fraaie presentatie van onze vereniging. Een mijlpaal gedurende deze dagen was de verwelkoming van
ons 900ste lid, in de persoon van Jacco de Boer
en……bovendien was het verheugend te merken dat wij vóór en tijdens de Nazomerfeesten
zo’n twaalf medewerkers spontaan bereid vonden hun medewerking te geven!! Niemand die
hiervoor was gevraagd heeft geweigerd en dat
voelt erg goed! Persoonlijke benadering werkt
toch het best!
Het was weer een succes en daarmee een stimulans om met dit soort activiteiten door te gaan!

Druk: Rodi Media, Broek op Langedijk

Damclub DOS
Voorzover bekend is, wordt er vanaf 1918 fanatiek gedamd in Sint-Pancras. Er werd gedamd
in de kapperszaak Ploeger aan de Bovenweg en
algemeen wordt aangenomen dat dit het begin
was van damclub DOS. Er werd meestal vol
overgave gedamd, zodat er van het knippen
vaak niks kwam.
Al sinds vele jaren wordt er gespeeld op de
dinsdagavond in het Dorpshuis De Geist. Lid
van de nationale bond is DOS niet meer,maar
Onderstaand voor onze amateurs een probleemstelling : zwart is aan zet en wit wint met
4 zetten !

wel wordt er al lange tijd met veel plezier
gespeeld in de Kennemer Damkring,waar ook
DC Heiloo, de Broeikas uit Akersloot en DDD
uit Alkmaar aan meedoen.
Hoewel dammers van alle leeftijden van harte
welkom zijn, zijn het toch vooral ouderen die
komen dammen en we hopen dat de aanbouw
van huizen in en rond Sint-Pancras nieuwe
leden brengt.
Sinds 2007 spelen wij het “Keizersysteem”,
wat inhoudt dat leden niet elke avond hoeven
te komen en afmeldingen geen invloed hebben
op de competitie. Wij hopen dat dit minder
verplichtingen geeft en anderen die wel willen
dammen,maar niet elke week kunnen, over de
streep trekt!
Misschien kunnen we de komende jaren
voldoende nieuwe leden werven, waardoor we
ooit nog eens het 100-jarig bestaan mee kunnen maken. Dit zou dan een unicum zijn in de
geschiedenis van Langedijk en Sint-Pancras in
het bijzonder.
Voor informatie kunt u bellen naar onze secretaris Nan de Haan. tel. 072 – 5620476 / 06
– 43261865.
Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom
om een kijkje te komen nemen tijdens onze
damavond, de dinsdagavond vanaf 19.30 uur in
Dorpshuis De Geist aan de Vinkenlaan.

35 Jaar Ned. Rode Kruis afd. Langedijk – Sint-Pancras
Begin 1972 (maart) zijn we in St.Pancras begonnen met de afd. “Welfare” . Dit is één van
de taken van het Rode Kruis en heeft als doel
mensen met elkaar in contact te brengen en
bezig te houden.
We startten toen met 4 vrijwilligsters met
ruim 20 dames die graag handwerken. We zijn
begonnen in “de Rank” (bij de Witte Kerk),
waar we nog steeds (al 35 jaar), woensdags om
de 14 dagen te vinden zijn. Vanuit het Rode
Kruis volgden we een cursus van 10 dagdelen,
waar we verschillende technieken leerden,
b.v. macramé, borduren op Beiersbont (hier
worden nog steeds schortjes, kleedjes e.d. van

1979

gemaakt). Ook waren er mensen die thuis werkten zoals dhr. Rieuw Spijker. Hij maakte echt
alles!! Knoopte kussens, beplakte doosjes met
knijpers of schelpen, punnikte sjaals etc.
Degene die jarig is geweest krijgt een plantje en
trakteert bij de koffie. En 1 keer per jaar gaan
we een middag uit, samen met de afd. Langedijk en eens in de 2 jaar hebben we een bazar in
“de Rank”. Dit is een Verkoping en Verloting.
Werden er vroeger veel spreien en kleedjes
gehaakt, tegenwoordig verkopen we kleertjes
voor de Baby born en Barbie pop.
Namens de Welfare: Leny Nijdam

1923 – 2008
Gymnastiekvereniging S.S.S. 85 jaar
Het lijkt gisteren dat het 80-jarig jubileum van
S.S.S. is gevierd. Dit jaar bestaat de vereniging
Sport Staalt Spieren alweer 85 jaar. En nog
steeds maakt sport sterk en het zorgt voor een
heerlijke ontspanning in het drukke dagelijkse
leven.
In 1923 is de vereniging opgericht. Wat opvalt
is dat het toenmalige bestuur bestond uit zeven
heren. Destijds was het de wens dat twee leden
uit de meisjesafdeling het bestuur zouden completeren. Anno 2007 wordt het bestuur gevormd

door uitsluitend dames. Heren-vrijwilligers
meld u aan!
Overigens is de vereniging dringend op zoek
naar vrijwilligers (man of vrouw) om te helpen
bij de organisatie van een van de vele activiteiten. Dit om het voortbestaan van de vereniging
te waarborgen.
Want S.S.S. is een actieve vereniging voor
sportieve mensen van elk niveau en alle leeftijden. De groepen staan allemaal onder deskundige en enthousiaste leiding. Er zijn verschillende
takken van gymnastiek te beoefenen door jeugd
en volwassen. Er is bijvoorbeeld sprookjesdans
voor peuters en kleuters, gym voor kinderen en
volwassenen, streetdance, kids-aerobic, keep-fit
en er is een turn-keurploeg. De groepen maken
gebruik van de gymzaal op de Sperwer of
sporthal de Oostwal.
S.S.S. verwacht nog vele jaren in goede
gezondheid te blijven bestaan in Sint-Pancras.
Nieuwe leden of vrijwilligers kunnen zich
aanmelden bij …….

Het 30-jarige Dorpshuis de Geist viert feest!
In de Klin nr. 22 van 2007 hebben wij al uitvoerig stilgestaan bij ons dorpshuis De Geist.
HET activiteitencentrum van ons dorp met
als doelstelling het maximaal bevorderen en
organiseren van dienstverlening aan activiteiten op maatschappelijk, cultureel, educatief en
recreatief gebied, in de gemeente Langedijk en
in het byzonder in Sint-Pancras.
En het moet gezegd worden: De Geist bruist
van levenslust!
De Geist is de thuisbasis voor vele clubs
en verenigingen zoals ons Dorpstoneel, de
ANBO, Volksdansen, een klaverjasvereniging
Vele cursussen worden hier georganiseerd van
aquarel tot spaans of dammen e.d. Ondenkbaar
dat het fenomeen De Geist ooit uit ons dorp zou
verdwijnen want het is een onmisbare schakel
in onze samenleving. Dus een groots feest??
Februari 2007 tijdens het dorpsdebat in De
Geist, tussen het college van Langedijk en de
burgers van Sint-Pancras, opperde de burgemeester dat Sint-Pancras nog teveel voorzieningen heeft!!?
U herinnert zich nog wel de strijd in de jaren
negentig die we hebben moeten voeren voor het
behoud van het zwembad De Bever; de strijd

om de bibliotheken te behouden hebben we
inmiddels verloren. Hoe gaat het verder met het
Jeugdhuis??
Echter: is nu de Geist aan de beurt om te verdwijnen uit het dorpsbeeld van Sint-Pancras??
Dorpshuizen en wijkcentra worden in Nederland door de plaatselijke overheden gesubsidieerd vanwege de belangrijke functie inde
samenleving. In onze naaste omgeving zoals
in Alkmaar, Heerhugowaard en Harenkarspel
worden de dorpshuizen en wijkcentra ook fors
gesubsidieerd en wijkcentra in Alkmaar krijgen
maximale ambtelijke ondersteuning.
Ondanks de vele brieven van het Geistbestuur naar het college en de vele gesprekken
hiermede blijft de politiek van Langedijk doof
en afwijzend om enige vorm van subsidie te
verstrekken. Om De Geist te kunnen behouden
voor ons dorp heeft het bestuur de verkoop van
renteloze waardecertificaten opgezet. De verkoop loopt nog steeds en in het belang van ons
dorp hopen wij op zeer veel belangstelling.
U begrijpt het al: voor een groots feest is geen
geld maar wij rekenen op de inwoners van ons
dorp om samen sterk te staan. Dan wordt het
wellicht toch nog een feestje.

Nazomerfeesten bestaan 30 jaar 2008

Als op zaterdagmiddag, 4 augustus 1979, Burgemeester Kroonenburg een kunstzinnig lint
doorknipt om de eerste Nazomerfeesten te openen, kan hij nooit vermoeden dat 30 jaar later
zijn woorden; ”Als de kunst zo echt professioneel wordt gaat de aardigheid eraf”, nog steeds
gelden. Het is terdege een kunst om de Nazomerfeesten al die jaren in stand te houden zonder subsidie of enige steun van professionals
maar wel met de hulp van vele vrijwilligers die
afgelopen jaren hun steentje hebben bijgedragen. In 1979 bestond de Nazomerfeesten louter
en alléén uit een expositie van kunst, creativiteit en een kleine impressie van de historie van
Sint-Pancras, dit laatste zou wel eens het begin
kunnen zijn van onze Historische Vereniging,

maar is uitgegroeid tot een groot dorpsfeest
voor jong en oud. Sport, spel, kunst, muziek,
historie en nog vele andere soorten van vertier
zorgen ervoor dat Sint-Pancras elk jaar laat zien
waarin een klein dorp groot kan zijn.
In de 30 jaar van het bestaan van de Nazomerfeesten hebben vrijwilligers zich voor meer
dan 100% ingezet. Het huidige bestuur organiseert daarom een reünie waarmee we al deze
mensen trakteren op een gezellige avond.
Als Pancrassers naar je toekomen en je bedanken voor een geweldige week omdat zij niet
op vakantie kunnen, maar in de feestweek een
vakantiegevoel hebben gekregen, dan doen we
het hier goed in Sint-Pancras en gaan we zo
nog jaren door.
Heeft u in de afgelopen 30 jaar op één of andere manier meegeholpen, en dan het gaat niet
alleen om de mensen die iets hebben georganiseerd maar ook diegene die de stroom leverden,
klusjes mochten doen, advertenties binnenhaalden etc etc., neem dan contact met ons op via
tel. 072-5614104 of mail naar nazomerfeesten.
sintpancras@hotmail.com. U krijgt dan van ons
informatie en een uitnodiging voor de reünie.
De Stichting Nazomerfeesten zal ook dit jaar
weer voor een scala aan aktiviteiten zorg dragen en wenst u voor de komende Nazomerfeesten heel veel plezier.

De 55+ bus bestaat 20 jaar
De 55+ bus is een initiatief van de Stichting
Welzijn Ouderen. In 1987 is subsidie aangevraagd bij de gemeenten Langedijk en SintPancras. Op 14 oktober 1987 gaf de gemeente
Sint Pancras zijn goedkeuring en zegde zijn
medewerking toe. Op 22 oktober 1987 ging
ook de gemeente Langedijk akkoord met de
aanschaf van een Mercedes bus.
Op 31 maart 1988 werden de eerste ritten
gereden.
De bus had als belangrijkste taak ouderen en
gehandicapten te vervoeren naar activiteiten in
verzorgingscentra en dienstencentrum Zonoord.
De aanschaf van de bus voorzag onmiddellijk
in een grote behoefte, vele duizenden maakten
gebruik van deze mogelijkheid.
Omdat de eerste bus voorrang gaf aan het
groepsvervoer naar dagopvang, zwembad en
activiteiten in Langedijk, moest regelmatig nee
worden verkocht aan particuliere gebruikers.
Met de aanschaf van de tweede bus in novem-

ber 2007 hopen wij meer mensen van dienst
te kunnen zijn. De bus kan besteld worden
elke werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur voor de
volgende dag, op vrijdag kunt u bellen voor
vervoer op zaterdag, zondag en maandag.
Kosten: binnen de gemeente Langedijk € 1,00
en buiten de gemeente € 1,50 per rit.
Voor 55+ ers die niet beschikken over eigen
vervoersmiddelen en toch graag bv naar de
bibliotheek en/of de winkelcentra in Heerhugowaard of Schagen willen, biedt de tweede bus
mogelijkheden. De bedoeling is op vaste dagen
naar deze plaatsen te rijden. Informeert u naar
de mogelijkheden, telefoon: 0226-318111.

De Bever slechts 39 jaar jong
In 1968 is Bouwbedrijf De Geus gestart met de
bouwwerkzaamheden van zwembad De Bever.
Het zwembad werd op initiatief van zowel de
Gemeente Koedijk als van Sint-Pancras gerealiseerd. Middels het uitgeven van obligaties
aan de bevolking is de financiering van het
zwembad tot stand gekomen. In 1969 opende
de eerste voorzitter van Stichting Zwembad
De Bever, dhr. Maarten Schuit, het zwembad.
Zwembad De Bever hing in 1992 sluiting
boven het hoofd. Maar door een massaal protest
en met hulp van vele vrijwilligers is het zwembad nu nog open. Ook de belangstelling is weer
aangetrokken. Beginjaren ’90 lag het gemiddelde jaarbezoek rond de 33.000 bezoekers en
na 2000 (m.u.v. 2007) zijn er elk jaar meer dan
50.000 bezoekers komen zwemmen. De laatste
jaren start het zwemseizoen met Koninginnedag, maar vanwege de warme april maand
zijn we in 2007 4 dagen eerder opengegaan.
Met als gevolg dat in die dagen ruim 10% van
het totaal aantal bezoekers het zwembad hebben bezocht. De zomer is daarna koel en nat
geweest.
Dit heeft ons aan het denken gezet. Hoe kunnen we ons terrein zo goed mogelijk benutten.
Momenteel wordt het terrein 4 maanden per
jaar gebruikt en dan met name tijdens mooi
zomerweer.
Graag willen we dat de bevolking vaker en
langer van onze accommodatie gebruik kan ma-

ken. In onze ogen is er winst te behalen tijdens
de iets minder warme dagen en in het voor- en
naseizoen. Het terrein is naast zwembad ook
uitermate geschikt voor andere sport en spel
activiteiten. Met deze gedachte hebben we een
eerste aanzet gegeven door een pannaveld te
plaatsen. In de toekomst verwacht ik dat sport,
recreatie en toerisme elkaar nog meer gaan
versterken. Hier ligt voor ons de uitdaging.
De komende nazomerfeesten zullen voor
zwembad De Bever het startschot worden van
haar 40 jarige jubileum. Als relatief “jonge”
organisatie zien we de toekomst rooskleurig
tegemoet. We zien het als een uitdaging om
op de nieuwe trends en ontwikkelingen in te
springen en zodoende het gezellige en eigentijdse karakter van het zwembad te behouden.
Teun van Etten
Zwembad De Bever.

Oprichting Sjoelvereniging “De Sjoelvrienden”
Januari 1979 – Alkmaar
In 1978 startte dhr.Schipper in de
Huiswaard-3 in de bouwkeet van
de Fa.Smit een sjoelcompetitie met
open inschrijving.
Het inschrijfgeld bedroeg fl.10,-- en
er werd gesjoeld in periodes van 4
weken per competitie. Er werd toen
op donderdagavond gespeeld en
men betaalde geen contributie; maar
voor een wedstrijdformulier waarop
men 10 uitslagen kon noteren betaalde men fl.1,--.
Iedere 4 weken was er prijsuitreiking. Die bestond uit tinnen borden,
kannetjes enz.
Deelnemende leden waren in die beginperiode
Jannie Dijkstra, dhr. en mevr.Sijm, dhr. en
mevr.De Vries, Esther, Erik en Marco de Vries,
dhr.en mevr.Bos, dhr. en mevr.Van Rijswijk,
mevr.Wezelenburg, mevr.Eyhusen, dhr.Schipper, 3 dochters van dhr.Schipper, Rob (achternaam onbekend), Bertus Suckmeyer, Johan
Swart, Iwan van Marle, Rob Bakker, Stefan en
Carloo Leek, dhr. en mevr.Hollander en Sonja
Hollander.
In het voorjaar van 1979 wilde dhr.Schipper dat
er een sjoelvereniging opgericht ging worden
met een bestuur en een naam.
De naam werd “De Sjoelvrienden” en in het
bestuur namen plaats dhr.Schipper als voorzitter, Bertus Suckmeyer als secretaris en Sonja
Hollander werd penningmeester. Tijdens de
zomer van 1979 kreeg dhr.Schipper te horen,
dat het bouwbedrijf Smit aan de grond zat en
er dientengevolge geen gebruik meer van de
bouwkeet gemaakt kon worden om te sjoelen.
Door Sonja Hollander werd toen een ander
onderkomen voor de club gezocht en gevonden. Zij had hiervoor keus uit 3 kandidaten:
Het Dorpshuis te Oudorp, Hotel Spoorzicht en
Dorpshuis “De Geist” te St.Pancras. “De Geist”
kreeg de voorkeur van het bestuur met het oog

op de zeer geschikte zaal, de opbergruimte voor
het materiaal en de niet te dure consumpties.
Voor het seizoen 1979/1980 werd een zaal afgehuurd tegen fl.15,-- per speelavond.
Er ging eenmaal per week op dinsdagavond gespeeld worden en een competitie werd ingesteld
op 17 avonden.
De najaarscompetitie werd gestart met het
systeem: wie de meeste punten gooit is kampioen!
September 1980 kreeg de club wederom met
een bestuursverandering te maken. Wegens uitbreiding van het bestuur werden mevr.Spijker
en mevr.Wezelenburg, na door de leden te zijn
gekozen, aan het bestuur toegevoegd.
Als wedstrijdleider en adviserend bestuurslid
werd dhr.Sombeek aangesteld.
Intussen zijn wij al weer 25 jaar verder en
wordt er nog steeds gesjoeld! Bestuursleden
gingen en kwamen, maar het enthousiasme is
niet minder dan voorheen.. Het aantal sjoelbakken is intussen drastisch uitgebreid en voor
de leden is dit echt een ontspanning waar men
telkens met veel plezier heen gaat. Komt U zelf
ook eens kijken! Om de kosten hoeft u het echt
niet te laten en je maakt leuke contacten.
Bel anders even met Hr. v.d.Velde,
tel. 5611276.

Het Zoldertheater bestaat in 2008 al weer 10 jaar!

Jubileum WoonZorgcentrum
De Molenhoeve in Sint-Pancras
WoonZorgcentrum De Molenhoeve in
Sint-Pancras, onderdeel van de Stichting
MagentaZorg, bestaat dit jaar 50 jaar. Dit
wordt uitgebreid gevierd in de week van 4
tot en met 8 februari 2008.

somma van f 1,--. Echter onder voorwaarde
dat hier een bejaardencentrum zou worden
gebouwd, de “Molenhoeve”.

De feestelijke week start op maandagmiddag
4 februari 2008 om 14.30 uur met een receptie
voor genodigden en belangstellenden. Wethouder Frank Bonsel zal hier het startsein geven
voor de festiviteiten.
In de feestelijke week zullen er verschillende
activiteiten plaatsvinden waaronder het optreden van een cabaretgroep en een kinderkoor.
Het kinderkoor is samengesteld uit kinderen van alle basisscholen van Sint-Pancras.
Speciaal voor het jubileum heeft een van de
onderwijzers een lied geschreven dat tijdens het
optreden gezongen zal worden. Tevens wordt
er door Couturage een modeshow verzorgd met
mode van 50 jaar her, wordt de bewoners en
alle vrijwilligers een buffet aangeboden en zal
het personeelskoor een optreden verzorgen.

Per 1 januari 2004 vormden Buiten Zorg en de
Molenhoeve met verpleeghuis Zuyder Waert
in Heerhugowaard de Stichting Omnizorg
Noord-Kennemerland; de heer Peter Neve werd
algemeen directeur van deze 3 huizen.
Vanaf 2008 is door fusie met stichting De Blink
(Bergen) en Lauwershof (Alkmaar/Oudorp) de
Stichting MagentaZorg ontstaan, een nieuwe
naam voor vertrouwde locaties in de regio
Noord-Kennemerland.

De weesjongen Nikolaas Timmerman, komende uit Edam, kwam naar Sint-Pancras om
een boterham te verdienen. Hij stichtte de meelmolen de Geestbloem.
Het lukte hem niet hiermede voldoende geld
te verdienen en hij besloot te stoppen. De
lokale boertjes uit Sint-Pancras besloten hem
te helpen,want ook voor hen was de molen van
belang en zo werd een andere en grotere molen
– de David- gekocht. Het bedrijf draaide toen
goed en Nikolaas kreeg 3 zoons en 1 dochter, te
weten Jan, Jaap, Simon en Jansje.
De tijden veranderden en alles werd grootschaliger. De zonen van Timmerman startten
een nieuw en groter bedrijf in Alkmaar, Timmerman Meelmaalderij en Kunstmesthandel
aan het Noordhollands Kanaal. De zonen en
schoonzoon Kees Duif deden daarna een schitterend aanbod aan onze gemeente Sint-Pancras.
Ze wilden de grond hier verkopen voor de

Dat is nu dus 50 jaar geleden.

WoonZorgcentrum de Molenhoeve biedt huisvesting aan 46 bewoners. De geleverde zorg
van de Molenhoeve kan zowel kortdurend als
permanent geleverd worden. De Molenhoeve
biedt individuele somatische meerzorg, psychogeriatrische meerzorg wordt zowel individueel
als in groepsverzorging aangeboden. Daarnaast
is de dagverzorging op dinsdag en donderdag
toegankelijk en biedt de Molenhoeve desgewenst huishoudelijke hulp en zorg aan huis.
Wij vertrouwen erop dat de Molenhoeve ( gestart door de initiatiefnemers, de 3 gebroeders
Timmerman en geopend in december 1957)
nog vele jaren een onderdak zal bieden aan
onze bejaarden.

Vanaf de lente van 1998 geeft Het Pancrasser Zoldertheater kindertheatervoorstellingen
in de tot theater verbouwde koolboet aan de Benedenweg in Sint-Pancras. Regelmatig
vinden er gastoptredens plaats van cabaretiers en muzikanten. Alle reden tot een feestje. De
viering van dit tienjarig bestaan vindt plaats tijdens de Nazomerfeesten in September. Het
Zoldertheaterjubileumprogramma met gratis voorstellingen en open huis vindt u t.z.t. in het
Nazomerfeestboekje en op de site www.zoldertheater.nl.

Klaverjasvereniging 25 jaar.
Op 15 maart 1983 werd in de Geist een
kaartvereniging opgericht
om te klaverjassen. Spelers van het eerste uur
waren o.a. de fam. Broersen van het Kerkplein,
Fam. Bijleveld van de Destreelaan, Frans van
Baar uit de Frobelstraat, de heer Helling uit
de Elzenlaan en de heer Glijdeving van de
Benedenweg.
Men startte met 2 tafels en speelde elke
donderdag middag van 2 tot 4 uur En van de
eerste week in september tot de sluitingsmiddag
in april.
Consumptie voor eigen rekening en de kosten
per persoon voor zaalhuur etc. bedroegen 1
gulden per keer (is nu € 5,-- per maand) Door
samengaan met de klaverjasvereniging van de
Vrouwenbond SintPancras groeide men snel.
In 1998 werd de naam Troefboer gekozen wat
wel heel toepasselijk is in een tuindersdorp
waar de boeren vroeger voor de welvaart
zorgden. Het is in het klaverjasspel de hoogste
kaart. Is het toeval dat bij het zg. hartejagen
je 10 punten moet aftrekken als je met de boer
blijft zitten???? Of bij het pesten waarbij je met
een boer van kleur (beroep) mag veranderen?

Thans telt Troefboer 35 leden en speelt men
meestal met 7 à 8 tafels. Alleen onderling als
gezelschapspel dus geen kampioenschappen.
Wel zijn er met hoogtijdagen zoals omtrent de
Kerstdagen en met Pasen wel prijzen, maar
iedereen krijgt er dan een.
Men geniet enorm van de onderlinge contacten
en veel groter groeien wil men ook niet,
Nieuwe leden zijn echter zeer welkom mits het
niet te massaal wordt.
Even contact opnemen met Gerard van Buren
tel. 0226- 317726. Hij leert je desgewenst de
spelregels en je hebt een leuke middag.

Koos Alberts 25 jaar Topzaalvoetbal
In het najaar van 1982 beginnen Koos en Joke
Krommenhoek plannen te maken voor een
eigen zaalvoetbalteam. Zij waren toentertijd
eigenaar van snackbar “De Bikker” en
sponsorden al geruime tijd de A1-junioren
van Vrone. Deze staan onder de bezielende
leiding van Jaap Kerssens die tevens coach
wordt van het nieuw te vormen team. Met een
groep jongens in de leeftijd van 16-17 jaar,
voetballend bij Kolping Boys en Vrone, worden
de plannen gerealiseerd en in februari ’83
wordt officieel gestart met 1 team; “Z.S.P. De

Bikker”. Spelers van dat team zijn: Job de Wit,
Richard Brandsma, Richard Min, Ed de Wit,
Nico Louwen, Siem de Graaf, John Brammer,
Kees Louwen en Ab Kooy. Na 25 jaar spelen
Richard Min, Nico Louwen, John Brammer
en Kees Louwen nog wekelijks hun potje
zaalvoetbal.
Het seizoen 1983/1984 wordt begonnen
in de klasse 4b van het rayon Alkmaar en
omstreken. Dat seizoen sluiten zij af met een
kampioenschap. In het 25 jaar bestaan van
de vereniging zijn ze 9 keer gepromoveerd
en nog nooit gedegradeerd. Op dit moment
voetballen ze in de landelijke Eerste Divisie A.
De op 1 na hoogste klasse van Nederland. Een
knappe prestatie van een hechte vriendengroep
waarvan je geen lid kan worden maar waarvoor
je gevraagd wordt.
Na 2 seizoenen onder de naam “De Bikker”
gevoetbald te hebben wordt de naam veranderd

in “Koos Alberts Promotions”. Dit omdat Koos
een bekende zanger is geworden en de snackbar
verkocht moet worden. Besloten wordt om wel
door te gaan met de sponsoring waardoor de
naamsverandering een feit is. Tevens wordt
het nieuwe seizoen een tweede team opgericht.
Ook dit team is zeer succesvol, promoveert
meerdere malen en verliest in 1990 de beker na
het nemen van strafschoppen.
In 25 jaar zijn er hoogte- en dieptepunten
geweest. Dieptepunten zijn het auto-ongeluk
van sponsor Koos in 1987, het ongeluk met
fatale gevolgen voor Kees Wijn in 1990 en het
overlijden na een slopende ziekte van Siem
de Graaf in 1992 en vlaggenist “Vader” Hein
Brammer in 1996.
Hoogtepunten zijn, naast de promoties en
bijbehorende feesten in dorpshuis De Geist,
het winnen van de Hartlandbeker in 1990, het
winnen van de Noord-Holland beker in 1991,
de openingswedstrijd van Sporthal De Oostwal
op 15 oktober 1988 voor 500 man publiek. Ook
werd gevoetbald tegen oud-internationals in
de Koos Alberts hal te Zwolle, tegen BN-ers
en op internationale toernooien in Boedapest
en Brussel. Bijzondere wedstrijden zijn er
tegen gedetineerden in de Koepelgevangenis
te Haarlem en in de open inrichting in
Heerhugowaard.

En de Pancrasser IJsvereniging?
Opgericht op 30 december 1908 en oorspronkelijk aangewezen op De Zomersloot en Kruissloot als ijsbaan. Later volgden de Achterweg
en de Vinkenlaan totdat tenslotte de huidige
locatie aan het Beverplein kon worden betrokken. Hier hopen ze nog vele jaren te kunnen
blijven.
Om de baan rendabel te kunnen houden
gebruikt ook de Kloetvereniging ’s zomers
het terrein, want met de karige winters waarin
geschaatst kan worden zakt ook de belangstelling voor het schaatsen. Jammer, maar het weer

is onvoorspelbaar. Daarbij herinneren we ons
een onvergetelijke uitspraak van Gert Tol (vele
jaren in het bestuur van de vereniging) die
vertelde:
“We hadden hier in Sint-Pancras een weerprofeet, Ype Postma. Deze man voorspelde winters
met pakken sneeuw, terwijl er geen vlok viel.
“Hoe zit dat nou Ype”, vroeg ik hem dan. En
dan zei die:
“’t Is wel gevallen, maar in het buitenland.”
Wij hopen dat de ijsclub nog vele jaren bestaat.

Memento Mori (“gedenk te sterven”)
opgericht op 23 april 1923

Het 10-jarig bestaan wordt in 1993 gevierd met
een eigen zaalvoetbaltoernooi op 1e paasdag.
Speciaal ter nagedachtenis aan Siem en Kees
wordt er gestreden om de naar hen vernoemde
wisselbokalen. Jarenlang is er strijd op hoog
niveau waarbij veel Nederlandse toppers hun
weg naar De Oostwal weten te vinden.
Inmiddels is coach Jaap Kerssens gestopt, is het
2e team opgeheven en heeft Koos de vereniging
overgedaan aan de spelers. Hoelang de spelers
nog doorgaan of dat de vereniging ophoudt te
bestaan zal blijken aan het eind van dit lopende
25ste seizoen.

Mijmeringen
Weet dat, toen Sint-Pancras nog zelfstandig was
de Twuyverweg nog modder en gras,
en Alkmaar de verbeteringen niet betaalde
ons dorp daar heel erg van baalde.
Zelfstandig blijven was tenslotte niet haalbaar en
we kozen voor Langedijk, maar wel met veel maren
Wellicht werd de bestrating dan beter
hoewel toen reeds menig beterweter
al riep dat wordt een strop
we tellen niet mee en hangen voor nop.
De plannen voor de Bovenweg zijn wel goed,
maar wacht maar af of het wel voldoet
Een weg met rood fietspad en een trottoir
op tekening vastgelegd, vergeet het maar.
De stoep is te smal, scheef en ben je bejaard
Rijden er auto’s op met volle vaart
Je moet vluchten voor er iets ergs kan gebeuren
want geen agent zal de overtreders bekeuren
Ach, waar is toch de tijd dat we keken
naar het verkeer dat gewoon in de modder bleef steken.

Activiteiten-agenda van onze vereniging voor 2008
21 Januari t/m 21 Maart : foto-tentoonstelling in de Molenhoeve
Eind Februari: dialezing voor onze Tuinbouwvereniging
28 Februari 20 uur: jaarlijkse algemene ledenvergadering voor onze leden.
Maart: vertellingen voor groepen 7 en 8 van onze scholen over “Sint-Pancras vroeger.”
18 en 25 April: jaarlijkse diavoorstellingen in de Geist. Voor onze leden gratis en voor niet-leden
         € 7,50 p.p.
September: deelname aan de Nazomerfeesten
Najaar: deelname aan tentoonstelling i.v.m. 100 jaar bestaan IJsclub
Verder: deelname aan het accommodatie-onderzoek in Langedijk en deelname aan het 		
              overlegorgaan Platform Cultuurhistorie, Toerisme en recreatie in Langedijk.

In de Klin no.14 van 1999 is al veel geschreven
over de oprichting van de begrafenis vereniging
en het hoe en waarom. Toch is ons gevraagd
in het jaar dat de vereniging 85 jaar bestaat
nog wat te schrijven. Wij hebben wat betreft
uitvaartleidsters en dragers niet veel verloop
en zijn er trots op om op de vaste kern altijd te
kunnen bouwen. Het is heel belangrijk als er
iemand is overleden dat er iemand is die op dat
moment alles uit handen neemt (als men dat
wil) en zorgt voor de verdere gang van zaken.
Voorop gesteld dat er altijd rekening wordt
gehouden met de wensen van de overledene
of/en van de familie. De vereniging doet dit
voor leden, maar ook voor niet-leden. En of het
een crematie of begrafenis moet zijn doet niet
ter zake. De keuze is ook thuis opbaren of naar
de aula.
Begraven of cremeren is ook een persoonlijke
wens. De aula is in 1999 verkocht door de
Gemeente Langedijk aan de fa. Dekker, die ook
voor vervoer en de kist zorgt.
Na de bouw van de aula in 1968 veranderde er
veel. Thuis werd er minder opgebaard en men
ging naar de aula. De sleutel wordt aan de familie afgegeven,zodat zij er ten aller tijden naar
toe kunnen gaan. Dit is voor de familie prettig
om er de laatste dagen heen te kunnen, wanneer

de familie dat wil. De kleding en de hoeden zijn
nu niet meer in de aula, maar worden door de
dragers mee naar huis genomen, De pakken zijn
vroeger door verschillende mensen onderhouden. Toen werden de grote reparaties gedaan
door dhr. Schuurman, die woonde aan de Benedenweg, kleine reparaties door de personen
thuis waar de pakken hingen. Er waren nog
hele oude pakken met tressen etc. en de voorloper (nu adviseur) droeg toen nog een steek. Aan
de familie wordt gevraagd of zij dragers erbij
willen hebben en of de hoed op moet. Zo zie je
maar, alles kan.
Nu hopen wij nog dat de uitbreiding van de
begraafplaats wordt gerealiseerd. De mogelijkheid is er. Het wordt door de Gemeente
bekeken en wij hopen dat wij tegen onze leden,
maar ook de andere inwoners van Sint-Pancras
kunnen blijven zeggen, dat begraven in de
eigen woonplaats kan. Wij doen ons best om
de vereniging in stand te houden, maar hoe de
toekomst eruit zal zien kan niemand zeggen.
Wij als bestuur,maar ook onze medewerkers,
gaan er vanuit dat we tot in lengte van dagen de
begrafenis/crematie kunnen verzorgen en dat
wij nog lang trots op onze vereniging kunnen
zijn.
Bestuur Memento Mori.

Wilt u lid worden van
de Historische Vereniging
Sint-Pancras?
Gewoon even dit formulier invullen
Naam:.......................................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................
Eventueel tel.nr.:......................................................................................................
Contributie: min. » 7,50 per jaar; storten op giro 356557.
Formulier zenden aan:
A.Troostwijk, Fazantenlaan 22 of aan één der andere bestuursleden
van de Historische Vereniging Sint-Pancras.
E-mail adressen
Om u sneller van informatie te kunnen voorzien,
willen wij graag beschikken over uw e-mail adres.
Wij verzoeken u daarom - indien u dat kunt - ons even een e-mail te zenden aan
info@hvsint-pancras.nl zodat wij dat in ons adressenbestand kunnen opnemen.

