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Historische Vereniging
Sint-Pancras
Van de redactie
Beste lezer van deze krant, wij als redactie hebben weer met veel plezier de Krant van de Historische Vereniging Sint-Pancras samengesteld,
daarbij gesteund door een aantal “gastschrijvers”, dank daar voor.
In deze krant aandacht voor een “beeldend” gedicht, de uitslag van de prijsvraag 2011 en een nieuwe prijsvraag voor 2012. Ook besteden we meer
dan voorheen, aandacht aan bestaande en hernieuwde evenementen in ons dorp, immers het heden is verbonden met en voortgekomen uit onze
rijke historie.
Bianca Breed, Nelleke Bruns, Greet van Vegten, Annemarie Wognum en Peter Tergau.

Historische Vereniging Sint-Pancras in onderhandelingsfase met gemeente
Van de voorzitter.
“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”.
Wij kennen allen deze uitdrukking en
gaan er daarbij dan van uit, dat er in het
nieuwe jaar weer nieuwe ontwikkelingen
op ons afkomen. In onze situatie wachten
we al enige tijd op ontwikkelingen m.b.t.
onze huisvesting.
Velen onder u weten al dat met name het
voormalige Witte-Kruis-gebouw in beeld
is gekomen. Het pand is eigendom van de
gemeente en staat reeds geruime tijd leeg.
Het pand is verdeeld in een woonhuis en
een flinke ruimte daarachter, waar het
Witte Kruis haar activiteiten uitoefende.
Het voorstel van enkele leden van het
college was om het woonhuis te verkopen

en het achterste deel toe te wijzen aan de
Historische Vereniging. Door de gemeente
is het woonhuis te koop aangeboden aan
Woningbouwvereniging Goed Wonen,
maar die kwam niet tot een uitspraak in
deze, omdat zij fuseerde met Ymere. Het
heeft van september 2011 tot eind februari
2012 geduurd, voordat Ymere de gemeente Langedijk kon laten weten dat zij NIET
in aankoop geïnteresseerd was.
Het bestuur van onze vereniging heeft
meteen daarna een afspraak gemaakt met
de gemeente met de vraag “wat nu?”
Overleg tussen wethouder mevrouw
I.Overzier en enkele verantwoordelijke
ambtenaren heeft onlangs, maart 2012,
geleid tot enkele voorstellen:
a. de gemeente draagt het ge-

bouw over aan de Historische Vereniging.
Dat betekent: renovatie en exploitatie zijn
voor onze rekening. Inmiddels zijn wij de
mogelijkheden aan het onderzoeken.
b. uitbreiden van het voormalige
gemeentehuis naar achteren. Daar staat nu
nog de noodopvang van onze huisartsen.
In dit geval spreken we over een eventuele
realisatie op langere termijn.
c. we blijven op de plek waar we
nu zitten met een eigen ruimte van ± 14m2
en onze spullen verspreid op verschillende
adressen in het dorp en in de opslag van de
Fa.de Graaf, het Pancrasser verhuisbedrijf.
U begrijpt: situatie c is niet aanvaardbaar
in de huidige vorm.
Als bestuur zijn wij op 14 maart jl. bij
elkaar gekomen en hebben wij in eerste
instantie besloten na te gaan of en hoe

optie a te realiseren is. Het zal u duidelijk
zijn dat dat geen eenvoudige opdracht is
die wij ons zelf opleggen.
Op het moment van schrijven van dit
voorwoord kunnen wij nog niet aangeven
welke kant het op gaat.
Dus ….duimen maar en de toekomst met
optimisme tegemoet zien als het gaat om
een acceptabel onderdak.
Tot slot
…..wens ik u veel leesplezier via onze
krant.
…..dank ik weer iedereen die ons als me
dewerker/ster ondersteunt.
…..wens ik iedereen een mooie zomer toe
en dat in goede gezondheid!!!
Namens het bestuur,
Bram Kout.

Twuyverweg

Bianca heeft de prijs met een mooie bos tulpen overhandigd..

Winnaar Prijsvraag in de Krant van 2011
In de vorige krant stond de prijsvraag met
de foto’s van makelaars op huizen. Twee
huizen aan de Bovenweg en twee huizen
aan de Benedenweg. Het was geen gemakkelijke opdracht hebben we gemerkt. Het
aantal inzendingen was laag maar wel de
antwoorden waren allemaal goed.

Uit de goede inzendingen kwamen Ruud
& Ingrid Venneker als winnaars. Zij hebben een gratis lidmaatschap voor een jaar
van de Historische Vereniging gewonnen.
We willen alle deelnemers hartelijk danken
voor de inzet.

De Weg tussen Broek en Pancras
De Weg die al heel oud is
De Weg langs de molen
De Weg van Vroegop
De Weg van Aart Leijen
De Weg van Pennings
De Weg van Garage Breed
De Weg van de Broekerbrug
De Weg van Dijkstalweg
De Weg van de Oostwal
De Weg van de Twuyverhoek
De Weg van einde Sint Pancras
De weg met veel wortels onder de grond
De Weg met veel hobbels
De Weg nu zonder bomen
De Weg gaat straks dicht
De Weg wordt nooit meer hetzelfde
De Weg met nieuw asfalt
De Weg met nieuwe bomen(hopen we)
De Weg voor altijd, onze TWUYVERWEG

Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2012, korte impressie
De Algemene Ledenvergadering van
de vereniging vond, zoals gebruikelijk,
plaats in het oude Gemeentehuis van Sint
Pancras. Aan de vergadering namen 29
leden (inclusief het voltallige bestuur)
deel. Naast de gebruikelijke agendapunten,
zoals jaarverslag secretaris en financiële
verantwoording door de penningmeester
stonden de toetreding tot het bestuur van

Pé de Wit en de herverkiezing van Gert
Leijen en Peter Tergau op de agenda.
Pé werd met acclamatie gekozen in het
bestuur, hij zal zich met name gaan richten
op digitalisering van onze collectie. Ook
Gert en Peter, die zich herverkiesbaar hadden gesteld, werden door de vergadering
met acclamatie herbenoemd.
Tot slot ontving de vereniging van Mary

Colofon: Oplage: 3000 exemplaren

Geluk de door haar bijgehouden krantenknipsels over zaken in Sint Pancras uit
2011, een sigarendoos met sigarenbandjes,
het plakboek met alle plaatjes ingeplakt
van s.v. Vrone, uitgegeven door de Dekamarkt t.g.v. 90 jarig bestaan van
s.v. Vrone, een exemplaar van een sluitzegel met het wapen van Sint Pancras.
Al voor de vergadering heeft zij een cd

Uitgeverij/Verspreiding: Historische Vereniging Sint-Pancras

gemaakt met de door haar gemaakte foto’s
van evenementen in ons dorp in 2011.
Na een korte pauze gaf de heer Joop
Duinmeijer van de Stichting “Historisch
Oudorp” een geanimeerde foto-presentatie
met als onderwerp: “De Nollen, een stukje
Oudorp”, met beelden uit heden en verleden van een oude strandwal.

Druk: Rodi Media, Broek op Langedijk

Veel schaatsplezier bij IJsclub Sint Pancras
Vrijdagochtend 3 februari om 8.15 uur
lag de ijsbaan in Sint Pancras er prachtig
bij, mooi zwart ijs was zichtbaar en het
glom je tegemoet, de dikte van de ijsvloer
was voldoende om in de middag open te
gaan.
Helaas, enkele uren later was deze prachtige ijsvloer bedolven onder ruim 12 cm.
sneeuw. Zodra het sneeuwen was gestopt
is er met man en macht gewerkt aan het
sneeuwvrij maken van de baan. In de loop
van vrijdagmiddag kon er daarom al weer
op stukjes van de baan geschaatst worden
en door de geweldige inzet van tientallen
vrijwilligers kwam er steeds meer ijs vrij

om te schaatsen. Zaterdagmiddag kwam
de burgemeester van Langedijk, dhr. J.F.N.
Cornelisse, persoonlijk poolshoogte nemen en natuurlijk ook om te genieten van
het schaatsen van tal van rondjes. De burgemeester was zeer onder de indruk van de
kwaliteit van het ijs en de saamhorigheid
in Sint Pancras, getuige het veel verrichte werk. Hij sprak dan ook zijn grote
waardering uit voor het bestuur en alle
vrijwilligers van de IJsclub Sint Pancras,
die dit mogelijk hebben gemaakt. Nadat
hij samen met de voorzitter van de IJsclub,
dhr. Kees Jan Veldboer, heerlijk zijn rondjes had geschaatst, besloot de burgemeester dan ook spontaan om lid te worden van

de IJsclub, een leuke geste en blijk van
waardering. Het was kantje boord met de
echte Friese Elfstedentocht, op het laatste
moment werd deze afgeblazen, maar niet
de Elfstedentocht in Sint Pancras. Op
woensdag 8 februari namen 87 kinderen
deel aan dit evenement, zij zijn in een
uur tijd langs alle elf steden geschaatst en
hebben alle stempelposten aangedaan, het
was een groot succes. Voor het eerst sinds
jaren was de IJsclub weer eens in staat
om een echte wedstrijd te organiseren. Op
vrijdagavond 10 februari werden, in samenwerking met de Alkmaarsche IJsclub,
korte baan wedstrijden verreden over een
afstand van 100 meter. Met een startveld
van 105 deelnemers, verdeeld over verschillende niveaugroepen, was ook dit een
zeer geslaagd evenement. De snelst gemeten tijd, 10.65 sec., werd gereden door
Camiel Groot van de AIJC. Zondagavond
12 februari trad de dooi in en moesten we
helaas de poort sluiten. Met tien ijsdagen
hebben vele schaatsliefhebbers op een

veilige en gezellige manier kunnen genieten van onze prachtige ijsbaan. De teller
voor wat betreft de schaatsende bezoekers
stond op 5420, exclusief de kijkers die ook
in grote getale aanwezig waren. Kortom,
weer een heerlijke winterperiode die we
weer bij kunnen schrijven onder het kopje
“geslaagde winters”.
Frank de Koning

Opnieuw klinkt er een startschot
voor de “Ronde van Sint Pancras”
Oproepen:
Reacties op eerdere oproepen
In de vorige krant hebben wij oproepen geplaatst voor bezorgers en medewerkers
archief en archiefonderzoek.
We zijn blij! Iedereen heeft het tegenwoordig druk. Voor vrijwilligerswerk is weinig tot geen tijd meer……. Gelukkig mag onze vereniging weer een aantal nieuwe
vrijwilligers begroeten.
De bezorgploeg is uitgebreid met Jenny Zonneveld, Janna de Boer,
Ans Visser - Kliffen en Jan de Goede.
Daarnaast heeft Annemarie van der Neut zich aangemeld als Archiefmedewerkster’.
Zij zal het bestuur en de redactie assisteren bij diverse ‘graaf’werkzaamheden in
ons archief of in het regionale archief.
Allen dank voor jullie aanmelding en vrijwillige inzet bij onze vereniging.
Nieuwe oproepen
“De meisjes van toen”
Wij zoeken “de meisjes van toen” die lid waren van de Christelijke Meisjesvereniging in Sint Pancras, onder leiding van o.a. mevrouw J. Hopman – Treels. Je mocht
lid zijn van je 12e jaar tot 16 jarige leeftijd. We kwamen bij elkaar in
“t Gebouwtje” bij de Nederlandse Hervormde Kerk, nu staat er “De Rank”.

Een aantal enthousiaste wielerliefhebbers
heeft het idee gekregen om de “Ronde
van Sint Pancras” weer nieuw leven in te
blazen. Na 14 jaar van afwezigheid staat
de ronde weer op het programma van de
KNWU. Na overleg met het bestuur van
de “Nazomerfeesten van Sint Pancras”
is besloten dat de 26e wielerronde wordt
verreden op zaterdag 8 september 2012.
In 1973 is de “Supportersclub Gerard
Kamper - Dick Groen” opgericht, waaruit later de “Ronde van Sint Pancras” is
geboren. In 1998 werd de laatste ronde
verreden. De “Ronde van Sint Pancras”
stond goed aangeschreven als criterium.
“Wie Sint Pancras wint, wordt prof”
was zelfs enige jaren dé slogan van het
criterium. Adri van Houwelingen, Jacques
Verbrugge, René Kos, Jacques van Meer
en Servais Knaven waren winnaars van de
“Ronde van Sint Pancras” die later doorbraken als prof.
Het nieuwe bestuur van de ronde bestaat
uit Gerard Bobeldijk, Ruud Leegwater,

Het zou leuk zijn als een ieder haar herinneringen / verhaal wil opsturen, het liefst
met een foto erbij. Wilt u dit sturen naar de redactie van de Historische Vereniging
Sint-Pancras, t.a.v. Peter Tergau, Mimosalaan 1, 1834 VC Sint Pancras?
“Wij” zijn:
T v.d. Wenden – Hartman
A. Boot – Kooy
W. van Dalen – Geluk
A. Huitema – Koedijk

telefoonnummer 0223-669237
telefoonnummer 0223-622632
telefoonnummer 072- 5642233
telefoonnummer 072- 5600110

We zien de mooie verhalen graag tegemoet. Al bij voorbaat hartelijk dank
Mevrouw W. van Dalen
Met elkaar de verhalen delen
In het programma “De ziel gaat te voet” wandelt Bart Santema van Sint Pancras
naar Oudkarspel.
Het is een maandelijks programma op Compleetfm, de lokale radio van de gemeente
Langedijk, dat wordt uitgezonden op de derde en de vierde vrijdag (herhaling) van
de maand van 10.00 uur tot 11.00 uur. Ik ben Bart Santema, Doopsgezind predikant,
en stel dit programma samen met Ron Overtoom (techniek). Ik loop van
Sint Pancras tot Oudkarpsel en heb onderweg gesprekken over de mensen en de
dingen die ik tegenkom. Historische gebeurtenissen en ook huidige zaken komen aan
de orde. Ik loop over de Bovenweg en vervolgens via de Langedijk over de weg die
ons allen in de gemeente Langedijk verbindt.
In oktober 2011 ben ik begonnen en tot nu toe ben ik nog steeds op het Zuideind
van Sint Pancras, dus het is veel praten en weinig lopen. Twee uitzendingen heb ik
gemaakt i.s.m. vertegenwoordigers van de Historische Vereniging, over de oorlogsmonumenten bij het spoor en over de slag bij Vronen.
Hebt u suggesties voor mijn programma, dan verneem ik ze graag via
b.santema@kpnmail.nl of via de redactie van deze krant.

Perry Klos, Arie Zwaan en Ed Peereboom. De “Ronde van Sint Pancras” is
een samenwerkingsverband aangegaan

met Wielervereniging Noord-Holland uit
Alkmaar en met de organisatie van de
“Nazomerfeesten van Sint Pancras”.
Het programma voor de dag is nagenoeg
rond, kan Perry Klos vertellen. Naast de
ronde voor de Nieuwelingen en de Elite/
Beloften zal er een race zijn voor de jeugd
en voor de sportieve dorpelingen. Een wielerronde kan niet zonder een wielermiss.
Deze miss zal in juli gekozen worden. Dit

belooft een spectaculaire avond te worden gecombineerd worden met een heuse
wielerquiz.
Op dit moment kunt u zich op de website www.rondevansintpancras.nl alleen
inschrijven voor de nieuwsbrief. Tegenwoordig kunnen we niet zonder “sociale
media”, dus ook hyves en facebook zijn
ingezet om bekendheid te geven aan de
nieuwe “Ronde van Sint Pancras”.
Het organiseren van de wielerronde kost
geld en kan niet zonder de inzet van vrijwilligers! Voor verdere informatie kunt u
terecht bij Perry Klos (perry.klos@rondevansintpancras.nl) of Ed Peereboom
(ed.peereboom@rondevansintpancras.nl).
Laat deze groep enthousiaste wielerliefhebbers niet in de steek en meld u aan!
Het is toch een prachtig initiatief!

Gezellig eivendje voor de
medewerkers van de vereniging
(Van oôs speciale Westfriese verslaggever)
Op woenesdag 11 januari 2012 krege de
medewerkers van de Historische Vereniging Sint Pancras een gezellig eivendje
anboden deur het bestuur, as dank voor
hullie inzet in het ofgeloupen jaar. De
eivend stond in het teken van oôs Westfriese taal, deervedaan dat dut verslag ok
in het Westfries skreven is.
Maar eerst nag effies dut. D’r benne nag
een zoôd mense in Suntereip, die niet wete
datte ze in Westfriesland weune. Die dinke
dat Westfriesland het gebied is tussen
Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Voor
alle duidelijkhoid: Westfriesland is het
gebied binnen de Westfriese Omringdoik.
De Huigendoik, de Skermerdoik langs de
kippenbrug, de Randersdoik, het Oudurperdoikie, de Rekerdoik en de Koedoik
benne allegaar onderdêle van die Westfrie-

Pancrasser toch minder goed op de hougte
was van het Westfries, as bevobbeld een
Waarlander. Maar dat mocht de pret niet
drukke, want op vaak bar humoristische
woize werd het goeie antwoord op een
groôt skerm in beêld brocht en uitloid.
De kwis bestond uit 4 categorieën: woordkennis, baainamen, spreuke en gezegdes,
en herkomst van woorde. De teams met
echte autochtone Westfrieze ware duidelijk in het voordeêl. Zô wist Piet Hes
heêl goed uit te leggen wat “een boeregreip” was (aansporing om twee snoepjes
of koekjes te nemen). Maar team 1 van
o.a. Theo Knol, met amperan Westfriese
achtergrond, viel op deur een skoftig groôt
speulplezier en originêle antwoorde.
Tussen de bedroive deur werde we trakteerd op skitterende Westfriese liedjes, de
meiste van de hand van Sjaak Steltenpool,
speuld op piano en mook (trekharmonica).
De tekst werd op een groôt skerm projekteerd, zôdat iederien
meezinge kon. Prachtig
om te zien en te horen hoe
of iederien uit volle borst
meezong in het Westfries,
ok al hadde sommige dut
nag nooit sproken.
Voor de liefhebbers nag
een paar voorbeêlde van vrage uit de
verskillende categorieën:

se Omringdoik, dus Heerhugowaard, Suntereip, Oudurp, de Huiswaard en Alkmaar
Noord legge allegaar in Westfriesland. De
Westfrieze hadde vroeger hullie oigen taal.
Ik moet helaas zegge “vroeger”, want tot
m’n spoit rake we de Westfriese taal zô
lenigies-an kwoit.
Omdat een Historische Vereniging z’n
oigen bezighoudt met het cultureêl urfgoed
van een gebied, hoort de taal deer vezelf
ok baai. Deervedaan dat het bestuur op het
idee kwam om de medewerkers te trakteren op een eivendje Westfries, en wel in de
vorm van een Westfriese taalkwis met as
titel: “Praat je moerstaal”. Ok dut begrip
is weer rekbaar, want binnen het Westfries
benne d’r een zoôt variante. Ieder durp
of iedere streek het zô z’n oigen uitdrukkinge en woorde. Neem nou bevobbeld het
woordje “wik”. In Suntereip kenne we de
beroemde “Wik van Kroonenburg”, een
smalle doôdloupende sloôt langs een tuindersweuning. Maar in Broek op Langedoik
noeme ze dat een “lient” en in Warmetuut
hiet zuks weer een “proeltje”. Kenners van
de Westfriese taal kenne zôdoende an de
uitspraak en het gebruik van woorde hore
uit welke plaas of welk deêl van Westfriesland ientje komt.
De Westfriese taalkwis is samensteld deur
Sjaak Steltenpool en wordt presenteerd
deur Pé Swart, met assistentie van Cees
Swart, drie rasechte Wurvesovers. Deuze
joôs prate Westfries zôas Theo Koomen
dat dee, en dat is toch weer aars as het
Westfries van bevobbeld Warmetuut of de
Langedoik. Tot zôver deuze inloiding.
Zô’n 75 medewerkers hadde hullie oigen
opgeven voor deuze eivend. Een skoftig
groôt aantal, weer het bestuur heêl bloid
mee was. De groep werd verdeêld over
10 ploege van zô’n 7 à 8 persône. Nei een
bakkie koffie en een welkomstwoordje
van voorzitter Bram Kout kon de eivend
beginne. In een zeer ontspannen sfeer wist
presentator Pé de vrage op de zaal of te
vuren. Deuze keer gien “mes op tafel”.
Overlegge met je groep was verplicht,
maar voorzègge mocht ok.
Wat metien opviel was dat de deursnee

1. Wat doet een Westfries die naar
‘Rustenburg’ gaat? (Hij gaat naar bed)
2. Wat doet een Westfriese jongeman die
‘op de skoft’ gaat? (Hij gaat uit vrijen)
3. Waarvan wordt een Westfriese boer
spreekwoordelijk rijk? (Van ’t niet uitgeven. As ’n boer het, den het ie ’t niet van ’t
verdienen, maar van ’t niet uitgeven.)
4. Wanneer zegt een Westfries: ‘D’r loupt
er ien over m’n graf’? (Als hij plotseling
rilt of huivert)
5. Wat is een Westfries die naar
‘Zandwurven’ is? (Hij is overleden)
6. Wat doet een Westfries die ‘opsteekt in
de groene herreberg’? (Hij rust onderweg
in berm)
7. Wat is een Westfries die ‘het padje
kwoit is’? (Hij is dement of zeer verward)
8. Wat heeft een Westfries die ‘teveul zeid
en te kort teêltbewois het’? (Niet genoeg
aan zijn eigen vrouw)
9. Wat gebeurt er als iets ‘onder ’t peerd
z’n buk (deur) raakt’? (Het raakt zoek, het
gaat verloren)
10. Wat doet een Westfries die ‘efkes in de
pet koikt’? (Bidden)

De Historische Vereniging Sint-Pancras streeft een goede samenwerking na met zowel
de Historische Vereniging Koedijk, als de Stichting Historisch Oudorp, in het licht van
de KOS-gedachte, met behoud van ieders eigen identiteit. In dit kader onderstaand een
bijdrage van de Historische Vereniging Koedijk, met dank aan Jack Muis.

De bruggen van het Daalmeerpad
Wie kent ze niet, de zeven bruggetjes van het Daalmeerpad. Hoeveel keer bent u er
wel niet overheen gefietst of onderdoor gevaren. Kees Bakker liet ze tussen 2005
en 2008 in ‘De Gouden Engel’ allemaal nog een keer de revue passeren. Hij begon
met de brug over de Veert.

De oude voetbrug over de Veert van rond 1900
De eerste vermelding van een voetpad naar de Daalmeer dateert van 1574. Bij een verpachting van percelen moesten de pachters toelaten dat er een voetpad van 5 voet breed
over de noordkant van hun land naar de Daalmeer zou worden gemaakt. Over de Veert
lag in die tijd een vlonder (een brede plank). Op kaarten van 1858 was deze situatie nog
steeds zo. Voor 1900 kwam er een voetbrug over de Veert en werden er huizen gebouwd
aan het landpad op de ‘Breggegroet’ (de brugakker). Het voetpad werd indertijd ook wel
het Bregpad genoemd. Op de foto is een lantaarn te zien, deze is in 1895 geplaatst.
Oorspronkelijk brandde deze op petroleum, maar is in 1916 omgebouwd tot gaslantaarn

De brug over de Veert van na 1930. Deze brug deed dienst tot aan de ruilverkaveling
van de jaren ’70
In 1928 werd besloten door de gemeentes Sint Pancras en Koedijk om het pad te betegelen. Dat gebeurde in 1930 en er ontstond een pad van 3 tegels (90 cm) breed en er werd
een nieuwe brug aangelegd waarover gefietst kon worden. Later werd het pad verbreed
tot 5 tegels. De brug werd gesloopt in 1973 in het kader van de ruilverkaveling en werd
vervangen door een dam met een duiker. Op het moment bestaan er plannen om de Veert
weer bevaarbaar te maken. Mogelijk dat er in de toekomst weer een brug over de Veert
zal komen.

Nei een paar uur gezellighoid en lekkere
happies, beskikbaar steld deur slageraai
Hans Jonker, kon de oindstand opmaakt
worre. Het werd een nek-an-nek race,
met maar ien punt verskil. Het team van
Piet Hes werd eervol derde, het team van
Bets Coersen wist de tweide prois uit het
vuur te slepen, maar het team van Ans
Glas ging d‘r met de eerste prois vandeur.
Een oorkonde en een ludieke prois van de
vereniging was hunnie belôning. Maar de
allermooiste prois was een prois voor iederien, namelijk een skoftig gezellige eivend.
Allien deerom al zou je medewerker worre
wulle van de “Historische Vereniging
Sint-Pancras”!
Voor wie meer informatie wul over de
Westfriese taalkwis is dut het adres:
Sjaak Steltenpool
Dorpsstraat 21
1693 AB Wervershoof
Tel: 0228-58 28 64
e-mail: jhm.steltenpool@quicknet.nl

Deze 2 foto’s laten zien dat de brug over
de Veert na ruim veertig jaar trouwe dienst
met grof geweld wordt verwijderd. Het had
historisch gezien mooi geweest wanneer er
tenminste nog één brug, mogelijk op een
andere plaats, bewaard was gebleven als
levende herinnering aan vroeger tijden.
Foto’s en tekst: Kees Bakker.

NIEUWE PRIJSVRAAG
Ons mooie dorp kende vroeger heel veel
winkeltjes! Naast uiteraard de bakker, de
slager, de groenteman en de melkboer
ook heuse speciaalzaken. En met vroeger
bedoelen we zo’n 100 jaar gelee.
Maar ook zo’n 30 jaar geleden waren er
nog veel winkels. Weet u het nog?

Wij hebben een aantal foto’s gemaakt van
woonhuizen waar ‘vroeger’ een winkel
gevestigd was. Herkent u ze? Vast wel!
Graag uw reactie in de brievenbus bij
Nelleke Bruns aan de Boeterslaan 34 of
Bianca Breed aan de Magnolialaan 9.
En een email mag natuurlijk ook.
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Nazomerfeesten in Sint Pancras
Het bestuur van de Nazomerfeesten is,
met hulp van veel vrijwilligers, weer
volop bezig om een mooi programma voor
jong en oud in elkaar te zetten. Er vallen
activiteiten af en er komen nieuwe bij;
vorig jaar waren o.a. de lawaaioptocht
en de oldtimershow nieuw, dit jaar staan
de motortoertocht en de wielerronde (zie
elders in deze krant) op het programma.
Ook is het bestuur bezig een grote happening voor 2013 te organiseren omdat
de Nazomerfeesten dan zijn 35-jarig
jubileum viert.
Het bestuur ervaart dat de Nazomerfeesten
leven bij de Sint Pancrassers omdat velen
zich als vrijwilliger aanmelden. Anneke
Pennings en Klaas de Graaf zijn de nieuwe
marktmeesters en Patrick Leijen heeft
zich aangemeld om de penningmeester te
ondersteunen. En zo zijn er meer mensen
die het bestuur willen helpen.
Dit jaar zal ook de Historische Vereniging
weer van de partij zijn met een activiteit en
ook hebben zij reeds een kraam gehuurd

voor op de markt, die dit jaar gehouden
wordt op vrijdag 7 september 2012. Ieder
die wil kan een kraam huren, de informatie
kunt u vinden op onze website www.nazomerfeesten-sintpancras.nl. Er wordt op het
ogenblik hard gewerkt aan onze website,
het bestuur is nog op zoek naar een drumband voor de lawaaioptocht, de “quizmasters” zijn vragen aan het bedenken voor
de quiz, de fietstocht wordt al uitgezet en
de inschrijfformulieren voor het volleybaltoernooi/stratenvoetbal worden reeds
gedrukt. Ook zwembad De Bever en het
Jeugdhuis zijn druk met het organiseren
van activiteiten.
Binnenkort stapt het bestuur op de pedalen
om tijdens de Rabobanksponsortocht
¼ELMHONDDUWHILHWVHQ
Henk, René, Annemiek, Lydia, Jan
Willem, Jan, Bryan, Monique, Marijke,
Danielle en Anna hebben er in ieder geval
veel zin in; zij hopen van u ook.
De feestweek is dit jaar van vrijdagavond
31 augustus tot en met zondag 9 september.

Te koop bij de vereniging
Via Jacoba Bruntink kunt u de ansichtkaarten, het trommeltje, de vlag van Sint
Pancras, de broederzak (met recept) of
een oude “De Klin” kopen. Tevens zijn

Graag naar nelbruns@quicknet.nl
of zonbreed@quicknet.nl .
Succes met de prijsvraag. En we hopen
deze keer ook op inzendingen van de ‘jongere’ leden van onze vereniging. Dat moet
vast lukken!
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Lid worden van de
Historische Vereniging Sint-Pancras
Draagt u ons verleden een warm hart toe en wilt u meewerken aan het levend houden van het verleden voor volgende generaties, word dan lid van onze vereniging.
Wat levert het lidmaatschap op?
- Elk jaar ons jaarboek De Klin, met tal van interessante artikelen en foto’s;
- Elk jaar een lezing met dia’s of film over ons verleden, die meestal op twee
avonden voor volle zalen wordt gegeven;
- In ons dorp Sint Pancras de huis aan huis krant van onze vereniging;
- Een expositie of anderszins tijdens de Nazomerfeesten;
- En nog veel meer wanneer we voldoende menskracht hebben.
Hoe aanmelden?
U kunt uw naam, adres en telefoonnummer e-mailen naar ons secretariaat:
janenelja@quicknet.nl of u kunt één van de onderstaande bestuursleden bellen:
J.J.M. (Jan) Steltenpool, Sperwer 18, telefoonnummer 072 564 29 08
A.A. (Bram) Kout, Benedenweg 84, telefoonnummer 072 564 30 12
P.E.M. (Peter) Tergau, Mimosalaan 1, telefoonnummer 0653 158 232
&RQWULEXWLHEHGUDDJWPLQLPDDO¼SHUMDDUWHVWRUWHQRS,1*UHNHQLQJ
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Activiteitenkalender 2012
September, de vereniging is aanwezig met een kraam op de Nazomerfeesten
September / oktober, ons erelid Siem Wognum zal, op verzoek van de huisartsen van
Sint Pancras, een presentatie verzorgen over “100 jaar huisartsen in Sint Pancras”.
December, uitgifte KLIN 27
Uitgestelde presentaties:
Dit jaar stonden twee presentaties gepland door Piet Schuit en Jan Willem Keizer
met als titel “40 jaar Zwembad De Bever” op de woensdagen 11 en 18 april 2012.
Door persoonlijke omstandigheden kunnen deze presentaties helaas niet doorgaan
en zijn verschoven naar een later tijdstip.
Het bestuur heeft de heer Hans Nauta bereid gevonden een lezing/presentatie te
verzorgen met als thema “De luchtoorlog Kennemerland/Bergen tijdens WO II” in
dorpshuis “De Geist” op woensdag 11 april, aanvang 20 uur.
Bij het ter perse gaan van deze krant moest de presentatie nog gehouden worden
Vraag: Heeft u nog foto’s, anekdotes en andere informatie over “De Bever”, wilt u
deze dan delen met ons, zodat ze gebruikt kunnen worden in de nog te houden presentaties? Al vast hartelijk dank.
Actuele informatie over de activiteiten van de vereniging kunt u vinden op onze
website: www.hvsint-pancras.nl

Wie staat er op de foto?
We hebben veel reacties gekregen op onze
oproepen wie personen herkent op de
onderstaande foto’s en wel

verkrijgbaar de boeken “65 jaar later, een
herinnering aan een fusillade”, “Pancrassers onder de wapenen in de tropen 19461962” en “Pancrasser oorlogsslachtoffers
1940-1947”. Deze zijn ook verkrijgbaar
bij The Readshop aan de Bovenweg.
Voor de actuele prijs en/of bestelling kunt
u e-mailen naar:
jacoba.bruntink@gmail.com
Tijdens evenementen van de vereniging of
bijvoorbeeld tijdens de Nazomerfeesten
zijn de artikelen uiteraard ook te verkrijgen.
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De 4 mensen op de eerste foto zijn: de man
rechts is Reindert Vis, voor hem zit Ma
Volkers, zus van Piet, Siem en Aris
Volkers.Links zit de moeder van Alie
Huitema - Koedijk met achter haar de oom
van Alie, Cor Kooy.

Nieuwe foto’s
Herkent u een van de gefotografeerden,
wilt u dan de naam doorgeven aan Nelleke
Bruns (072-564 2892) of Annemarie
Wognum (072-564 2996)?
Hebt u zelf ook een foto waarvan u wilt
weten wie er op staat of op / in welke
plaats de foto is gemaakt, dan kunt u contact opnemen met de redactie.

Op de foto van de bollenpelsters staan op
de achtergrond van links naar rechts: de
eerste is onbekend, de tweede is mevrouw
Oudejans (van de kermis, ze woonde
vroeger in een woonwagen naast Piet Kuilman), de middelste is Ma Visser, vervolgens Nel Brammer en daarnaast
Annie Visser (zij was een dochter van
Ma, is op jonge leeftijd overleden, was
getrouwd met Jan Boon).
Op de voorgrond links zit Alie Zonneveld
- Benard, in het midden zit Greet van Baar
en rechts zit Veronica van Veen, zij heette
later Van der Park.

