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Historische Vereniging
Sint-Pancras
Beste vrienden van de Historische Vereniging,
Op een ander tijdstip dan gebruikelijk (maart van ieder jaar) valt er bij u een krant van onze vereniging in de bus. Dit is mede het gevolg van het feit dat wij in onze krant een oproep deden voor meer medewerkers. Deels had die oproep succes, deels nog niet.
We prijzen ons gelukkig dat er zich een drietal dames heeft aangemeld, dat de jaarlijkse uitgave van de krant wil organiseren.
Bovendien zijn zij ook nog hartstikke jong, dus wat de toekomst betreft…..!!!
Zij hebben de regie en zullen ook wel
een bijdrage leveren aan de inhoud,
maar…..rekenen óók en vooral op
bijdragen vanuit het bestuur, de commissies en de leden!!!

Ik stel graag de dames aan u voor,
van links naar rechts:
Annemarie Wognum, Bianca Breed,
Nelleke Bruns.
Zij hadden al eerder aangegeven iets
voor de vereniging te willen doen. Dat
heeft geresulteerd in de vorming van
een redactieteam voor de uitgave van 2
(!!) kranten per jaar.
De redactie van “De KLIN” staat daar
buiten. Natuurlijk is het zo, dat deze
enthousiaste dames de inhoud niet alléén gaan verzorgen.

1985 – 2010
Historische Vereniging 25 jaar
In het afgelopen jaar zijn onze gedachten uitgegaan naar 8 oktober 1985. Op
die datum kreeg de vereniging haar
officiële status onder regie van mr.
W. Boon, notaris te Zuid Scharwoude.
De mannen en vrouw van het eerste
uur waren: Johan Wokke,
Abe Brandsma, Johannes Vermeer,
Hendrik Beens, Jacob Meyles,
Har Duif, Gerard Koopman en
mevrouw Aaltje Vroegop-Hartman.
Een geweldig initiatief zou in de loop
van de jaren daarna blijken! In die
bijna 25 jaar is het ledental geleidelijk gestegen tot ver over de 900 !! en
we hopen dat we in het jaar 2010 de
magische grens van 1.000 leden zullen overstijgen. Het is een wens, geen
“must”, maar het zou wel leuk zijn!
Natuurlijk hebben we het gehad over
de vraag “doen we er wat aan en zo ja,
in welke vorm”….
We zijn tot een voorlopige invulling gekomen en dat houdt in, dat wij
binnen onze beschikbare middelen en
mogelijkheden het volgende op ons
programma hebben:

• december 2009:
Toch weer een uitgave van de KLIN.
voor 2010 een voorlopig programma:
• april – mei: Lezingen in De Geist.
• juni: Presentatie uitgave over
Pancrasser militairen overzee
• oktober: Officiële receptie in ons
Dorpshuis “De Geist”.
In samenwerking met medewerkers
van het Regionaal Archief een fietstocht met opdrachten voor
een deel van onze basisschooljeugd.
Gezien het groeiend aantal medewerkers zijn wij tevens bezig om in het
najaar of voorjaar iets te organiseren
voor deze groep. Voorts nog een puzzeltocht en een prijsvraag. Dit moet
nog nader uitgewerkt worden.
Het is niet onmogelijk dat er nog één
en ander verandert, maar dat zullen wij
dan in onze voorjaarskrant en op de
website aan u laten weten.
Mochten er onder u nog suggesties
zijn, dan houden wij ons van harte
aanbevolen.

Dames, fijn dat jullie dit oppakken en
heel veel succes toegewenst!!!

Bram Kout
voorzitter

OPROEP!
Foto’s :
Veel mensen denken dat wij alleen interesse hebben in oude foto’s. Maar ook
een foto van iets wat vandaag gebeurt, is morgen historie. Hebt u toevallig een
foto gemaakt van een huis dat in brand staat, een ernstig ongeluk, een interieur
dat ouderwets is en dat u nu wilt gaan verbouwen, een mooie foto genomen in
het zwembad, een voetbalwedstrijd of winkelen in een supermarkt, een gouden bruiloft, wij hebben belangstelling. Natuurlijk zullen wij niet alles kunnen
gebruiken. Maar zonder uw hulp kunnen wij ons archief niet actueel houden.
Samen kunnen wij het verleden vastleggen voor volgende generaties.

De vlag van St.Pancras
Op de markt tijdens de Nazomerfeesten is ons gevraagd of de vlag van
St.Pancras nog te verkrijgen was. Onze
voorraad is op en we hebben geïnformeerd of het mogelijk is opnieuw een
serie vlaggen te bestellen. Dat kan!!!
Voor de afmeting, die wij eerder aan
belangstellenden hebben verkocht
( 1 x 1 ½ meter) komt de prijs op
¼SHUVWXN
We willen graag weten hoeveel vlaggen wij aan moeten schaffen, dus….

Van de voorzitter.

OPROEP!
Opstellen:
Vroeger moest je op school van meester De Ruiter, juffrouw Verweel of anderen
opstellen maken. Voor velen een nachtmerrie en voor anderen een ontspanning.
Wie heeft nog een schrift waarin zo’n opstel staat? Wij zoeken deze verhalen.
Colofon: Oplage: 3000 exemplaren

Zij en ook ondergetekende zien dat
met vertrouwen tegemoet.

Uitgeverij/Verspreiding: Historische Vereniging Sint-Pancras

s.v.p. vóór 21 november a.s. uw
bestelling opgeven bij onderstaande
adressen:
B.Kout, telefoon: 072-5643012 of via
email: bramjannie@quicknet.nl
G.v.Dijk, telefoon: 072-5646680 of via
email: jonkerenvandijk@hetnet.nl
LAAT ZIEN DAT U ONS EN ONS
DORP EEN WARM HART TOEDRAAGT!!!

NAZOMERMARKT
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan
zijn, ook wij hebben met een kraam op
de Nazomermarkt gestaan.
Diverse vrijwilligers hebben die zonnige vrijdagmiddag van achter de
kraam hun best voor onze vereniging
gedaan. De verkoop van de kalender
was een enorm succes. Ook hebben
we een aantal nieuwe leden kunnen
noteren! Een geslaagde actie!
Volgend jaar zijn we weer van de
partij.
Druk: Rodi Media, Broek op Langedijk

OPROEP!
Rondleidingen door het dorp:
Kunt u ook zo genieten van een mooie stadswandeling in een prachtige stad.
Genieten van de mooie oude gebouwen, cultuur snuiven, onder een oude boom
gaan zitten maar bovenal luisteren naar de leuke bijzondere verhalen, met
anekdotes van een goede gids. De Historische Vereniging wil proberen om ook
in ons mooie dorp jaarlijks, tweemaal per jaar of, als het een succes blijkt, eens
per kwartaal met een gids het dorp in te gaan. Een heuse dorpswandeling in
Sint Pancras. De verhalen zijn er en de gebouwen ook. Maar dan moet er wel
belangstelling zijn onder de inwoners voor zo’n tochtje maar bovenal moet zo’n
groep worden geleid en begeleid door een gids. En die zoeken we dus > gidsen.
Iemand die naar hartenlust verhalen kan vertellen over ons dorp.
Redactieleden KLIN:
Wie heeft er zin en tijd om leuke teksten of boeiende verhalen te schrijven voor
de KLIN? Dit kunnen onderwerpen zijn waarvan je veel weet, of een interview
met een plaatselijke bekendheid, een verslag van een bezoek aan een vereniging,
een gedicht, een anekdote etc. Heb je zin om in de pen, of moeten we zeggen
achter de pc, te klimmen, meld je dan bij Ger van Dijk.

“Familiekunst in de Witte Kerk “
De expositie van de familie Van Veen
is ook dit jaar weer heel gezellig verlopen. De feestelijke opening op vrijdag
4 september was een leuke start van
een mooi weekend. Prachtige kunst
was er te bezichtigen op zaterdag
5 september en zondag 6 september.
Gewoonlijk is deze expositie tegelijk
met de Nazomerfeesten. Deze keer
was het door omstandigheden helaas
niet mogelijk. Maar de medewerkers
van de kerk kregen het toch voor
elkaar om ons te laten exposeren in
het eerste weekend van de feestweek.
Hulde!
Het was geweldig dat broer Loet in de
programma-agenda van RTV Noord
Holland kon melden dat we exposeerden in de prachtige monumentale

Uitgave Indië-, Nw.Guineaén Suriname-gangers
In 2008 heeft ondergetekende het plan
opgevat na te gaan of het mogelijk was
een uitgave te realiseren die gewijd
is aan de jongens, die na de Tweede
Wereldoorlog uitgezonden zijn, al dan
niet vrijwillig, naar bovengenoemde
bestemmingen.
Om één en ander ook historisch verantwoord aan te pakken heb ik Peter
Bak bereid gevonden deze uitdaging
samen op te pakken.
Peter ging direct akkoord en sindsdien
hebben we, nu en dan gezamenlijk,
al vele interviews gevoerd met de
mannen die nog onder ons zijn en met
diverse nabestaanden.
We lopen nu echter tegen de situatie
aan dat wij wel namen hebben, maar
geen of te weinig gegevens m.b.t. verblijfplaats en/of nabestaanden die ons
één en ander kunnen vertellen.
Wij willen u via deze krant vragen of
u ons kunt helpen met het verstrekken van informatie over de volgende
personen:

Witte Kerk in Sint Pancras. Daardoor
kregen we een groot, gemêleerd en gericht publiek. Onder het genot van een
kopje koffie of een glaasje wijn liepen
de bezoekers van ons werk te genieten.
We genoten zelf nog het meest van
alles, vooral omdat we weer met de
hele familie, en dat zijn er nogal wat,
bij elkaar waren. Na alles weer op
zijn plaats gezet te hebben, stoelen
weer van zolder, het kleed weer op
zijn plaats, de tafel weer op zijn plek,
de ladder van Jos Koning weer terug,
namen we als altijd nog een wijntje toe
en praatten we nog even na ……….
heel belangrijk.
We willen natuurlijk de medewerkers van de Witte Kerk heel hartelijk
bedanken voor hun hulp en medewerking en we hopen dat we dit met onze
familie nog vele keren mogen beleven.
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Jan Brammer
Willem Hoogendoorn
Jaap Mulder
Ron Weel
Jaap Bruin
Gert v.d.Hurk
Gerard Sleiderink
Arie en Jan Wiedijk
Arie Commandeur
Harm Kossen
Jaap Smit
Bram van Etten
Gijs Langerak
Jan Tromp

Van sommigen van hen hebben wij
al wat informatie van dorpsgenoten
gekregen, maar eigenlijk onvoldoende
om er verantwoord over te kunnen
schrijven.
Ik hoop dat u iets weet en mij wilt
informeren!
U kunt mij bereiken via telefoon
072-5643012 of mail
bramjannie@quicknet.nl
Bij voorbaat mijn dank!
Bram Kout

Gedicht
Sint Pancras Noord en Sint Pancras Zuid,
vroeger heel gewoon, nu maakt het niet meer uit.
Wat was dat toch voor vreemde gedachte,
dat men om elkaar lachte?
Christelijk of katholiek, Kolping Boys of Vrone
‘t ging van moeder op dochter en vader op zonen.
Vroeger mocht ik niet zo ver het Noordeinde in,
nu lees ik er veel over in de KLIN.
Mijn kinderen weten van dit alles gelukkig niets af,
en mijn man zegt steeds op zijn Amsterdams “het blijft maf!”
Als u iets te schrijven weet over Noord maar vooral over Zuid
lever het bij ons in, gooi het eruit!

Nelleke Bruns

Loes van Veen

De Historische Vereniging St.Pancras en haar
contacten met Historische Verenigingen in
Langedijk, Koedijk en Oudorp
Onlangs zijn we als vereniging toegetreden tot het Platform Toerisme en
Recreatie gemeente Langedijk. Als
vertegenwoordiger van de Historische
Verenigingen treedt Jaap Keizer, van
de Stichting Coog, voor ons in dit
Platform op. Het ligt in de bedoeling
op bovengenoemd gebied de gemeente
Langedijk duidelijker op de kaart te
zetten. De eerste stappen zijn gezet
d.m.v. het samenstellen en publiceren
van een fietsroute langs historische
gebouwen e.d., waarbij het duidelijk
is geworden dat de Broekerveiling en
het Oosterdelgebied de trekkers zijn.
Dat vertaalt zich ook in de hoeveelheid
subsidie die daarin gestoken wordt.
Daarnaast hebben wij contact gezocht
met de Historische Verenigingen van
Koedijk en Oudorp.

Wij menen dat op historische gronden er alles voor is te zeggen om na
te gaan wat wij voor elkaar kunnen
betekenen.
De reactie van beide besturen was
positief en de eerste bijeenkomst
hebben wij al gehad in Koedijk. Een
prachtige outillage naast de molen,
waar de Koedijker Vereniging haar
domicilie houdt. We hebben al af kunnen spreken om in hun expositieruimte
eens in de zoveel jaar een wissel-tentoonstelling te mogen houden! Voorts
is er gesproken over het gezamenlijk
uitgeven van een krant.
Op 29 september jl. is er een vervolgoverleg geweest. In de volgende
KLIN komt een verslag van de
samenwerking.

Website
Wij zijn een Historische Vereniging.
Gek op oude foto,s, mooie verhalen
van vroeger, een anekdote uit de oude
doos. Maar natuurlijk gaan we ook
met de tijd mee.
Ook de Historische Vereniging Sint
Pancras heeft een website.

Een mooie site die up to date is.
U kunt informatie vinden over onze
vereniging, de KLIN, de krant, oude
afbeeldingen etc.
Kortom de moeite waard om eens een
kijkje te nemen >
www.hvsint-pancras.nl

Wij hebben eindelijk opslagruimte!
Onze oproepen om ruimte voor opslag
van alle voorwerpen die wij mochten
ontvangen is tenslotte beantwoord. De
firma De Graaf Verhuizingen heeft
spontaan in haar loodsen een ruimte
vrijgemaakt en daarin tevens een
aantal kasten geplaatst zodat wij de
meest waardevolle zaken veilig kunnen onderbrengen. Wij zijn hiermee
uitermate verguld en zijn de firma De
Graaf erg erkentelijk.
Intussen heeft ook P. Vos van
“Vospan” ons een aantal magazijnstellingen geschonken en gemonteerd
waar nu de meeste artikelen veilig liggen opgeslagen. Tevens zijn wij druk
bezig alles op foto vast te leggen en te
rubriceren zodat wij bij tentoonstellingen weten wat waar ligt en alles is
verzekerd. Piet Keizer heeft het beheer

OPROEP!

van het magazijn op zich genomen
Gelukkig is er nog voldoende ruimte
over dus als u voorwerpen hebt die
van belang kunnen zijn om te bewaren over het verleden van ons dorp,
dan zullen wij die graag ontvangen
om later te tonen tijdens tentoonstellingen. Niet alleen oude tuindersgereedschappen (altijd welkom) maar
ook oude gebruiksvoorwerpen, films,
fototoestellen en zelfs sigarenbandjes
van merken die hier ooit werden vervaardigd (Jaspona e.d.?). U kunt ons
altijd bellen of gewoon even Piet aanspreken als u denkt iets te hebben wat
interessant zou kunnen zijn. Zo komen
wij steeds dichter bij onze wens om
tenslotte over een eigen museum te
beschikken.
Informatie P. Keizer 072-5643067.

Digitaliseren:
Ook hiervoor hebben intussen een aantal vrijwilligers zich aangemeld en wij
zijn druk bezig de achterstand bij het registreren en opwaarderen van oude
foto’s en dia’s weg te werken. Wij beschikken over moderne apparatuur voor het
scannen en hopen hiermede oude beelden van ons dorp in vroeger dagen voor
de toekomst vast te leggen. Hebt u nog oude foto’s in een familiealbum of dia’s,
dan willen wij die graag even van u lenen voor een kopie in ons archief. Die
wordt later gebruikt bij onze lezingen of bij verhalen in de KLIN.

OPROEP!
Sigaren & sigarenbandjes
In Sint Pancras was een drietal sigarenfabrieken. Wie weet daar iets van?
Wie kan ons er iets over vertellen. En dan natuurlijk over een merk of
sigarenbandjes. Weet u iets? We horen het graag.

Wik van Kroonenburg
Zaterdagmiddag 22 augustus was een
mooie zonnige heuglijke middag. Het
was gezellig druk op het Kerkplein.
Naast de genodigden waren er belangstellenden en omwonenden. Onder
het genot van koffie en een gebakje
sprak Bram Kout het gezelschap toe.
Nadat een ieder zijn kopje koffie had
genuttigd, liep er een stoet naar het te
onthullen “monument”.
De eregasten namen plaats op de
stoelen en Bram stak van wal. Op de
eerste plaats natuurlijk een heel hartelijk welkom aan de heer en mevrouw
Kroonenburg.
Een bijzonder moment voor hen.
De heer Buter nam, namens de tuindersvereniging, het woord. Een blij en
tevreden man. Een prachtig kado van
de gemeente Langedijk aan de tuindersvereniging. Siem Wognum hield
een mooi en lang verhaal en richtte af
en toe woorden, met een blik, tot de
aanwezige wethouders.
Tot slot sprak wethouder Van Nugteren. Nadat iedereen zijn zegje gedaan
had, werd het herinneringsbord van
de voormalige Wik van Kroonenburg

Een Mirakel van een brug
Wat zal de betekenis van mirakel wezen?
even op ‘t internet nalezen.
Een mirakel is een ongeloofwaardige gebeurtenis, heel bijzonder,
‘t klinkt bijna als een wonder,
In ons dorp hebben wij ook een Mirakel, een heuse brug,
Ik hoor u denken…. dat lijkt me stug!
Iedereen weet inmiddels hoe, wat en waar,
want de hele infrastructuur lag door elkaar.
Op een mooie zomerdag,
was het hele dorp van slag
Niet bereikbaar, op slot,
iedere fietser of automobilist vond dat rot
Of beter, men was de weg een beetje kwijt,
Wat een ellende die onbereikbaarheid
Gelukkig binnen een paar weken is het voorbij
Het hele dorp weer blij
De nieuwe Mirakelbrug, “in” de Twuijverweg, is een feit,
Hopelijk weer voor een hele tijd!

onthuld door de heer en mevrouw
Kroonenbrug.
Het is een mooi bord met prachtige
plaatjes. Alle aanwezigen konden vervolgens het bord bewonderen en onder
het genot van een hapje en drankje er
nog even over napraten.
In de toekomst hoopt de Historische
Vereniging, in samenwerking met
de gemeente, nog een viertal herinneringsborden of beelden te plaatsen.
Gedacht wordt aan: de molen van
Kriek, Twuijvermeer, Gedempte Veert
en de Spoorbrug. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

BB

OPROEP!
Secretaris
Onlangs heeft onze secretaris, A. Troostwijk, te kennen gegeven in 2010 te willen stoppen met zijn functie als secretaris. Hierbij doen wij een oproep voor de
vervulling van de functie van secretaris (man/vrouw) per eerstvolgende ledenvergadering in maart 2010. Naast belangstelling voor historie in het algemeen, maar
van St.Pancras in het bijzonder, zijn beheersing van de Nederlandse taal en vaardigheid op de computer gewenst. Wilt u informatie over de werkzaamheden of een
uitgebreide profielschets ontvangen, kunt u contact opnemen met B. Kout.
Het secretariaat is het middelpunt van de organisatie!
• Reacties kunt u schriftelijk of per mail vóór 1 december a.s. sturen naar:
B. Kout, Benedenweg 84, 1834 AK St.Pancras of via mail: bramjannie@quicknet.nl

Activiteitenkalender 2009/2010
December/Januari
Januari 2010
Februari 2010
11 Maart 2010
Maart/April
Mei
Juni
Juni
Augustus
September
8 Oktober
23 Oktober
25 november
December

Uitgave KLIN 24
Diavoorstelling door Siem Wognum in Alkmaar
Voorstelling voor tuindersvereniging in cafe Rust Wat
Ledenvergadering in oude Gemeentehuis om 20.00 uur
Uitgave Krant
Lezingen
Wandelpuzzeltochten door Sint Pancras
Presentatie uitgave over Pancrasser militairen overzee
Lezing in de Molenhoeve
Kraam op de nazomermarkt
Viering oprichting Historische Verenging
Krant
Sint Katrijn > vrijwilligersdag
Uitgave KLIN 25

PRIJSVRAAG
Een leuke prijsvraag mag natuurlijk
niet ontbreken in de krant. U bent de
foto-prijsvraag in onze Klin gewend.
Het lijkt ons leuk om ook een foto
prijsvraag in de krant te gaan zetten.
We willen per uitgave een prijsvraag
plaatsen. De prijsvraag bestaat uit
foto’s van 5 dezelfde soorten objecten,
personen, huizen, daken, gebouwen,
poorten etc. Voor deze eerste nieuwe
prijsvraag hebben we gekozen voor
een 5 tal foto’s van een poort.
Weet u waar deze poorten staan?
Bij welk gebouw? Welk huis?
Stuur uw reactie via de mail aan
N. Bruns (nelbruns@quicknet.nl) of
B. Breed (zonbreed@quicknet.nl) of
gooi een briefje in de deur bij
Annemarie Wognum aan de
Benedenweg 79.

2

Wat kunt u winnen? De winnaar krijgt
een jaar gratis lidmaatschap aangeboden van onze vereniging.
Bent u al lid? Dan krijgt u een jaar
“gratis”, wij betalen uw lidmaatschap
eenmalig een jaar.
Graag uw goede antwoord voor
1 december a.s. inleveren!
Veel succes.

1
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KALENDER
De uitreiking
Zaterdagmorgen 29 augustus jl. was de
uitreiking van de eerste kalender van
de Historische Vereniging aan de heer
Neve. Deze feestelijke uitreiking vond
plaats in “de Molenhoeve”. Een 50 tal
bewoners, enkele personeelsleden en
een afvaardiging van de Historische
Vereniging startten met een heerlijk
kopje koffie met gebak in een mooi
versierde zaal.
Siem Wognum nam het woord en
heette iedereen hartelijk welkom, in
het bijzonder natuurlijk de heer en mevrouw Neve. Hij vertelde het een eer te
vinden om de heer Neve, huisarts van
Sint Pancras, het eerste exemplaar van
de kalender te mogen overhandigen.
Dokter Neve was er erg blij mee. Hij
vertelde trots te zijn in Sint Pancras
te wonen, inmiddels al 33 jaar, en
daarnaast natuurlijk in zo’n mooi historisch huis. Alle bewoners en medewerkers van “de Molenhoeve” kregen
een exemplaar uitgereikt. De eerste
reacties waren erg enthousiast. Men
was verrast over de mooie foto’s maar
ook over de spreekwoorden, lay-out,
de uitstraling etc. Complimenten alom!
De Historische Vereniging is trots
op het uitbrengen van deze unieke
kalender.

Erg veel leuke reacties over de keuze
van oud en jong en de Westfriese
spreekwoorden. Dat deze klus voor
ons bijna te zwaar was, blijkt wel uit
de brieven van de oplettende lezertjes
die ons wijzen op een aantal foutjes.
Enkele taalfouten; boven week 23 staat
opeens juli i.p.v. juni; op 21 mei staat
dat het de langste dag wordt maar de
meeste lezers houden het op 21 juni..
Excuus! Het was geen opzet.
Als we het ooit weer doen dan zullen
wij beter opletten.
Intussen veel plezier met deze kalender en mocht u er voor Sinterklaas
of de Kerst nog een willen bestellen:
wees dan snel want OP = OP.
3ULMV¼

Verkoop
De Vereniging heeft 2000 kalenders
laten drukken en die zijn praktisch allemaal verkocht……..!!!
4
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OPROEP!
Oude Westfriese gezegden:
In ons dorp wordt Westfries gesproken door de oudere generatie. Dat is een
verrijking van onze cultuur en dat willen wij beschermen. Probleem is dat de
“buitenpoorters” dit soms niet verstaan. Het Westfriese woordenboek geeft
daarbij niet altijd uitkomst want er zijn vele soorten “Westfries”. Wij zijn op
zoek naar Westfriese uitspraken in ONS dialect dus zoals het in Sint Pancras
wordt gesproken en geschreven. Hebt u toevallig een oud gedicht, een brief van
grootmoeder, een ferme uitspraak van vader toen u nog jong was, wij horen
het graag. Natuurlijk kennen wij Siem de Haan en anderen maar ook die zijn
weer streekgebonden en hebben andere woorden en gezegden.
Wanneer u iets weet, vertel het ons.
Kleuterschool:
Oude schoolfoto’s hebben wij maar praktisch geen foto’s van kleuters op de
bewaarschool. Natuurlijk was vroeger fotograferen een luxe dus er is weinig
bewaard gebleven. En die kleuters van vroeger hebben nu al AOW. Toch vragen
wij u of er ergens in uw dressoir of op zolder nog een beschimmeld fotoalbum
ligt met gegevens die wij willen bewaren. Mag ook een foto zijn waarop opa
nog op de commode ligt met een nieuwe oogjesluier.
U weet wel wat wij bedoelen.

Wilt U lid worden van de
Historische Vereniging Sint-Pancras
Bel/mail naar of lever uw gegevens in bij één van
onderstaande bestuursleden:
G. van Dijk. Bovenweg 134, 072-5646680
jonkerenvandijk@hetnet.nl
B. Kout, Benedenweg 84, 072-5643012
bramjannie@quicknet.nl
Naam:…………………
Adres…………………………..
Postcode/Plaats……………….
Telefoonnr………………………
Handtekening…………………..
'HFRQWULEXWLHEHGUDDJWPLQLPDDO¼SHUMDDU
U ontvangt een acceptgiro na aanmelding.

