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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 geholpen door ‘’gastschrijvers’’ en lezers met vragen. Onze hartelijke dank daarvoor. Inmiddels is de redactie
versterkt met Frans Hand die de taken binnen de redactie heeft overgenomen van Peter

Tergau. In deze krant aandacht voor presentatie van ‘’de Veert’’, afscheid Bram Kout en
de veranderingen binnen het bestuur van de vereniging.
Bianca Breed, Nelleke Bruns, Anne Wognum, Hans Klanker en Frans Hand

Presentatie “De Veert”

Van de voorzitter….

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseerde de Historische Vereniging Sint-Pancras een
presentatie over “De Veert”. De belangstelling was buitengewoon groot. Zo groot, dat
we zo’n 75 mensen moesten teleurstellen, omdat alle 200 toegangskaarten binnen de
kortste keren waren opgehaald. In het najaar van 2016 zal de vereniging een extra
avond organiseren.
De zaal was op voortreffelijke wijze in de
juiste sfeer gebracht. Op presentatieborden
waren vele foto’s geplakt met als thema:
Sint Pancras en het water. Links en rechts
van het filmscherm tuindersgereedschap,
manden met spitskool en groene kool en
zelfs een rugspuit.
Om 20.00 uur opende voorzitter Bram
Kout de avond met een hartelijk woord
van welkom aan alle leden en ook een
aantal geïnteresseerde niet-leden. Bram,
als tuinderszoon, kon uit eigen ervaring
spreken toen hij een aantal leuke voorvallen en anekdotes aanhaalde. Daarna gaf hij
het woord aan Jan Steltenpool en Willem
van Doorn.

Waar kan je een avond over “De Veert”
nou beter mee beginnen dan met het zeer
toepasselijke lied van Wigert Dronkert
van de groep Skotwal, genaamd “Vare”:
“Vader ik wul weer een rondje gaan vare,
de Zeumersloôt of en den over De Veert”.
“’t Is jammer joôn, dat je dat nou pas kom
vrage. De boel is verkaveld, nou ken ’t
gien meer.”
Omdat Skotwal verhinderd was, brachten Jan en Willem dit lied op hun eigen
wijze. Daarna een lied van Jan Steltenpool
over het leven van een Sint Pancrasser
bouwer (= tuinder) van vóór de oorlog,
geïnspireerd door het prachtige boek van
Siem Wognum: “Het tuindersleven in Sint
Pancras”.
Na deze muzikale inleiding gaf Bram

het woord aan Klaas de Graaf, die de
prachtige plaatjes van De Veert en de
achterliggende tuinderijen van deskundig
commentaar voorzag, bijgestaan door een
aantal uitgenodigde tuinders die voor een
welkome aanvulling zorgden. Het werd
een zeer levendige presentatie met veel
mooie nostalgische herinneringen. Mooi
om te horen, dat de toehoorders het niet
altijd met elkaar eens waren over de juiste
situering van de verschillende foto’s. Eén
gemeenschappelijke conclusie kon in ieder
geval wèl getrokken worden: Wat is Sint
Pancras enorm veranderd sinds de verkaveling van de jaren ’70!
Na de pauze kondigde
voorzitter Bram Kout
plaatsgenoot Geert
van Diepen aan. Geert
droeg op zijn unieke
eigen wijze een gedicht voor van de heer
Bram Wagenaar, die
helaas niet in staat was
om zèlf aanwezig te zijn. Bram verhaalde
in zijn gedicht over vele oude Westfriese
woorden en uitdrukkingen, die allemaal
betrekking hadden op het tuindersleven.
Daarna kreeg Klaas de Graaf weer het
woord voor het tweede deel van de presentatie. Ook nu weer een feest der herkenning bij de oudere Sint Pancrassers en
veel nieuwe informatie voor de jongere en
nieuw ingekomen dorpelingen.
Tegen 22.00 uur mocht voorzitter Bram
Kout de avond afsluiten, maar niet voordat
vice-voorzitter Peter Tergau het woord had
gevraagd. In zijn woordje werd scheidend
voorzitter Bram Kout in het zonnetje gezet
voor zijn vele verdiensten voor de Histo-
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rische Vereniging Sint-Pancras. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 24 maart
zal officieel afscheid worden genomen van
Bram.
In zijn slotwoord vertelde Bram dat hij
weliswaar afscheid neemt van het bestuur,
maar dat hij van harte medewerker blijft.
De totstandkoming van Nobelhof 1 als
eigen onderkomen van de vereniging zal
hij tot het einde begeleiden, evenals het
archiveren van
de vele stukken
die bij Mondial
Movers De Graaf
Verhuizingen &
Opslag B.V in
opslag liggen.
Tot zijn grote
vreugde kon
Bram tenslotte
zijn opvolger
aankondigen. Als
de Algemene Ledenvergadering er op 24
maart mee instemt, zal (dokter) Jos Neve
de nieuwe voorzitter van de Historische
Vereniging Sint-Pancras worden.
En zo kwam een einde aan een zeer geslaagde avond die in het voorcafé nog voor
een aantal gezellige uurtjes zorgde.
De extra presentatie over ‘’De Veert’’ zal
plaatsvinden op zaterdag 22 oktober van
dit jaar. Besloten is om de aanvang te vervroegen naar 13.30 uur. Terugkijkend naar
de grote belangstelling hiervoor, is het
raadzaam om van te voren in te schrijven
voor deze interessante middag.
Dit kan via info@hvsint-pancras.nl of
janenelja@quicknet.nl.

Op de Algemene Ledenvergadering van 24
maart nam Bram Kout na 10 jaar afscheid
als voorzitter van de Historische Vereniging.
De vergadering besloot Bram tot ‘lid van
verdienste’ van de vereniging te benoemen
en hij werd lovend toegesproken door
Peter Tergau.
Bram en zijn vrouw Jannie werd als
afscheidsgeschenk een zeer comfortabele
tuinstoel aangeboden. Ik vraag me af of
er wel gebruik van gemaakt zal worden,
want Bram is helemaal niet van plan stil te
blijven zitten. Hij blijft zich inzetten voor
de vereniging en gaat zich in het bijzonder
bezighouden met de inrichting en voltooiing van het nieuwe onderkomen op het
Nobelhof.
In dezelfde vergadering werden Frans
Hand en ik tot bestuurslid benoemd.
Frans zal zich, als lid van het bestuur,
voornamelijk gaan bezighouden met de
Klin en de Krant, dit in samenwerking met
de andere redactieleden.
En Bram gaf mij het stokje door, tot mijn
verrassing in de vorm van een wel zeer
stevige voorzittershamer.
Peter Tergau trekt zich terug uit de redactiecommissie en gaat zich meer met
bestuurszaken bezighouden en met de
verdere ontwikkeling van het Nobelhof.
Ik heb al gemerkt dat Peter een echte
duizendpoot is en ik vermoed dat men zijn
inzet in de redactiecommissie behoorlijk
zal missen.
Annemarie Wognum, die na zes jaar gaat
stoppen met notuleren van de vergaderingen, gaat zich meer met het redactiewerk
bezighouden.
En Tineke Venneker neemt het notuleren
van Anne over.
Ik wens jullie allen veel plezier met jullie
nieuwe taken.
Op dit moment bestaat het bestuur uit
zeven leden en zijn de werkgroepen
voldoende bemenst. Echter, vrijwilligers
die zich willen inzetten voor de vereniging
zijn zeer welkom.
Elders in de krant leest u in de brief van
Bram Kout wat er de laatste jaren allemaal
tot stand is gekomen.
En tot slot mag niet onvermeld blijven
dat Arie en Miep de Boer de Historische
Vereniging een prachtig bedrag hebben
geschonken, dit uit naam van museum
Westflinge.
Jos Neve
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De heer Jan van Meeren was een van de 20 mannen die op 15 april 1945,
“Zwarte zondag”, werd gefusilleerd bij de spoorwegovergang in Sint Pancras.
Elk jaar op 15 april worden deze mannen op deze plaats herdacht door hun familieleden, de burgemeester, de Historische Vereniging Sint-Pancras, belangstellenden en niet in de laatste plaats door de kinderen van groep 7 en 8 van de
drie Sint Pancrasser basisscholen.
Mevrouw Hannie Coolen-van Meeteren, de dochter van Jan van Meeteren,
houdt ieder jaar een indrukwekkende toespraak. De toespraak die ze dit jaar
heeft gehouden willen we graag in deze krant onder uw aandacht brengen.
15 april 2016.
Ieder jaar is de 15e april een bijzondere
dag voor ons en zeker de laatste jaren
waarin jullie, jonge mensen, laten zien
dat deze dag niet vergeten wordt, nu 71
jaar later. Dit jaar is het voor mij extra
bijzonder, omdat het dit jaar precies 70

Over beurzen, bakkers
en banken

Het woord beurzen staat vermeld in het
Westfries woordenboek en wordt omschreven als: (gezellig) pratend samenscholen.
Vroeger gingen voornamelijk de mannen
naar de beurs, een plek waar ze elkaar
spraken over van alles en nog wat, de
politiek, de gebeurtenissen in het dorp en
noem maar op. Die plek kon een tuinhekje
zijn, een paar paaltjes, een bankje of onder
een grote boom.
Zo werd er ook gebeursd door de heren
Toepoel, Kliffen, Groen en Miessen, aan
de Bovenweg. Bij mooi weer kwamen ze
bij elkaar om de dag door te nemen, te
beurzen.
Nu woonde daar ook bakker Timmer die
een enorme knutselaar was en van oude
school- en kerkbanken sleeën, speelgoed maar ook kippenhokken en banken
maakte.
Hij had zijn bakkerij aan de Bovenweg,
wat nu nr. 64 is. Siem Volkers herinnert
zich nog, dat hij daar als kleine jongen
warme broodjes haalde.
Deze bakker Timmer zag het beurzen van
deze mannen aan en besloot voor hen een
“beursbank” te maken. Natuurlijk waren
de heren hier heel blij mee.
Toen bakker Deen de bakkerij van Timmer overnam heeft Timmer een huis laten
zetten op de Bovenweg nu nr. 66. Zijn
buurman was de heer Brandsma die in een
huis woonde wat gesloopt is en stond op
de plaats waar nu het schoolplein van het
Baken is.
Ook voor Brandsma heeft Timmer een
“ Timmerbank” gemaakt, die Brandsma
meegenomen heeft toen hij aan de Benedenweg ging wonen.
Jarenlang heeft deze bank bij hem in de
tuin gestaan: eerst groen, toen wit en later
met vernieuwde latjes, in de beits.
Toen mevrouw Brandsma in 2015 naar
IJmuiden verhuisde, wilde zij dat deze
bank in Sint Pancras zou blijven met als
gevolg dat deze beursbank cq. ‘’Timmerbank’’ nu staat op Benedenweg 79.

jaar geleden is dat mijn moeder hier een
dankwoord uitsprak bij de onthulling van
dit monument.
Zij was toen 36 jaar en door wat hier
plaatsvond, in april 1945, werd zij weduwe met 3 kleine kinderen. Ruim een jaar
later overleed ook zij en bleven de drie
kinderen alleen achter en... achter zo’n
drama zit een wereld vol verhalen. Nu sta
ik hier vandaag voor jullie, om dank je
wel te zeggen, dat is toch best een stukje
geschiedenis.
De toespraak van mijn moeder staat
afgedrukt in het boekje: ”65 jaar later”.
Ik heb het weer even gelezen en realiseer
mij dat tussen 1945 en nu 2016, mijn hele
leven zich heeft afgespeeld. Mijn leven is
een goed leven geworden, doordat ik alle
kansen heb gekregen die een mens maar
kan bedenken. Door veel lieve mensen
omringd, mocht ik leren wat ik wilde, muziek maken, dansen, creatief zijn…. Dat is
geluk hebben, vind ik.
De namen op dit monument krijgen in
het boekje ook een gezicht. Wat waren
dit voor mannen in die dagen, dat ze een
keuze maakten voor dit land, hun Nederland.
Over mijn vader wist ik dingen van horen
vertellen in de familie. Ik ben er, zeker
op jullie leeftijd, ook wel eens boos om
geweest. In mijn ogen, had iedereen na de
oorlog wèl een vader, alleen die van mij
moest zo nodig dapper doen. Wetende dat
hij een vrouw en drie kleine kinderen thuis
had, ging hij toch “in het verzet”. Hij ging
werken bij iemand die bunkers bouwde
in de duinen, daar maakte hij aantekeningen en seinde dit door naar Londen. Hij
organiseerde vluchtroutes voor neergestorte piloten. Hij wist van geheime
wapenzendingen uit Engeland, ving ze
op en bracht ze naar veilige bergplaatsen.
Kinderen, dit klinkt toch als een spannend
jongensboek? Jan van Meeteren zorgde er
mede voor dat jonge moeders, joodse en
andere onderduikers, te eten kregen. Ook
was hij betrokken bij het opzetten van kindergaarkeukens in de Hongerwinter. Dus
niet alleen spannende dingen, maar ook de
zorgzame dingen hadden zijn aandacht. Ik
moet jullie zeggen dat ik deze man, mijn
vader dus, best had willen leren kennen.
Maar helaas, heb ik alleen de foto’s nog.
Op jullie monument staat: “Den Vaderland
Getrouwe”, en dat waren deze mannen. Op
de grafsteen van Jan van Meeteren, op de
Erebegraafplaats in Overveen, heeft mijn
moeder de tekst gegeven: “Moge mijn kinderen opgroeien tot ware Nederlanders”.
Al die jaren dat ik op de 4e mei daar met
de dodenherdenking sta, lees ik die tekst

weer en weer….. en niet omdat het onbeleefd is om tijdens die 2 minuten stilte
rond te gaan kijken…. nee, omdat ik mij
nog altijd iets afvraag. Wat bedoelde ze
daar toch mee?
Tijdens het opgroeien bedacht ik van alles.
Nu denk ik, dat het hun wens was om ons
op te laten groeien, te leren en van dit land
te houden, met je hart en met je verstand.
Niet alleen van het grasland en de duinen,
maar vooral van de bewoners.
De samenstelling van de bewoners van
Nederland is sindsdien sterk veranderd.
Alle culturen nu hebben ook “hun vaderland” in het bloed zitten. “Den Vaderland
Getrouwe”. Natuurlijk is het land van
je ouders en grootouders belangrijk en
het liefst wilden zij daar blijven wonen
maar…. De mensen die daar aan de leiding staan maken het leven daar, ver weg,
onmogelijk en niet het mooie land waar zij
graag hadden willen wonen.
Je kunt niet voor alle mensen zorgen,
maar ik vraag jullie om echte aandacht
en zorg te geven aan de mensen om je
heen. Echte aandacht voor elkaar zal meer
begrip opleveren en minder boosheid. De
kritiek, de boosheid en het onbegrip ben ik
“spuugzat”.
Op de komende 4 mei zal ik extra lezen
wat mijn ouders voor ogen hadden: “Moge
mijn kinderen opgroeien tot ware Nederlanders”. Dus… “Den Vaderland Getrouwe”. Dank jongens en meisjes, dank
leerkrachten en dank alle volwassenen die
dit monument levend houden. Wij gaan nu
naar huis en ik wens jullie een goed jaar
toe.

Uw e-mailadres graag!
De vereniging wil de kosten zo laag
mogelijk houden. Uitnodigingen voor vergaderingen en lezingen willen we daarom
graag per e-mail versturen. Zowel een
kosten- als ook een tijdbesparing.
Wilt u ook uw adreswijzing per e-mail aan
ons doorgeven.
Adres : info@hvsint-pancras.nl
Hartelijk dank hiervoor, het bestuur

HET HUIS VAN DE DOKTER
Mensen komen, mensen gaan
Dag in dag uit, jaar in jaar uit,
Met allerlei klachten kwamen ze voorbij
Veel emoties zijn er in de verschillende vertrekken voorbij gekomen
Pijn, verdriet, opluchting, blijdschap, begrip en een advies,
Luisterend oor of helpende hand
Het wordt straks stil in en om het huis
Na zoveel jaren verdwijnt een ‘historische dokterspraktijk’,
Naar een nieuw gebouw
Weer een stukje oud st pancras wat er staks niet meer is
Voor velen een groot gemis
Maar ja, het hoort bij deze tijd
En straks wil de volgende generatie de ‘HOED niet meer kwijt
Nelleke Bruns

Voorstellen

In 1976, bijna 40 jaar geleden, verhuisde
ik met Joke en Maarten van Schermerhorn
naar de Benedenweg nummer 20 in Sint
Pancras. Maarten was bijna 4 jaar en een
tweede telg was op komst. De toendertijd nieuwe huisartsenopleiding had ik
voltooid, Maarten von Balluseck zocht
een huisarts om mee samen te werken, de
beslissing was snel genomen.
We kwamen midden tussen geboren en
getogen
Pancrassers
te wonen en
maakten zo
kennis met
echte WestFriezen en
hun unieke
taal!
Hier werden
ook onze
dochters Marije en Eefje
geboren.
Na zolang op
de Benedenweg en de
Bovenweg
gewoond en
gewerkt te hebben ben ik zeer verknocht
geraakt aan het dorp en zijn vele dorpelingen mij zeer dierbaar geworden.
Krijg je het na je pensionering rustiger?
Nou nee. De zorg voor kleinkinderen, huis
en tuin wordt omvangrijker. Sporten en
andere liefhebberijen vragen hun tijd.
Maar over de vraag van de Historische
Vereniging heb ik toch niet lang hoeven na
te denken. Het wordt een hele uitdaging,
Bram opvolgen. Hij heeft zich werkelijk
op alle mogelijke terreinen op bijzondere
wijze onderscheiden en zat als geboren en
getogen Pancrasser natuurlijk in de ‘kopgroep’. Dus die is niet meer in te halen.
Maar ondersteund door zoveel actieve
leden van de Historische Vereniging zie
ik de toekomst positief en met vertrouwen
tegemoet.
			
Jos Neve

Scheidend voorzitter Bram Kout
benoemd tot Lid van Verdienste.
Op donderdag 24 maart 2016 hield de
Historische Vereniging Sint-Pancras haar
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
In een vlot tempo wist scheidend voorzitter Bram Kout de 40 aanwezige leden door
de eerste agendapunten te loodsen. Uit
het jaarverslag over 2015 van secretaris
Jan Steltenpool bleek duidelijk dat het een
druk en bewogen jaar is geweest. Hoogtepunten waren vooral de viering van het
30-jarig bestaan en de koop van Nobelhof
1, waardoor de vereniging straks over een
eigen onderkomen kan beschikken. Op het
financieel beleid van penningmeester Jacoba Bruntink waren geen aanmerkingen,
zodat de kascontrolecommissie de leden
voorstelde het bestuur te dechargeren.
Aangekomen bij punt 10 van de agenda
werd voorzitter Bram Kout door vicevoorzitter Peter Tergau vriendelijk verzocht de
zaal tijdelijk te verlaten. Na het opnoemen
van de vele verdiensten van Bram voor
de vereniging vroeg Peter de vergadering
toestemming om Bram te benoemen tot
Lid van Verdienste. Met algemene stemmen werd het voorstel aangenomen. Bij
terugkeer in de vergadering overhandigde
de vicevoorzitter de oorkonde aan Bram
en werd hij namens de leden tot Lid van
Verdienste benoemd om o.a. de volgende
redenen:
• Zijn tomeloze inzet en betrokkenheid en
het vaak verder vooruitdenken en –doen,
soms moest Bram dan wel wat afgeremd
worden.
• Het in tijden dat er duidelijk op de man
werd gespeeld, standhouden en het smeden
van het bestuur tot één hechte groep.

Voorstellen

Ik ben Frans Hand, geboren in 1954 aan
de Benedenweg op het Zuideinde wat toen
nog onder de gemeente Koedijk viel.
Sinds 1979 getrouwd met Paula Oudhuis
uit Heerhugowaard en vader van Kayleigh
en Andrew. Als geboren Koedijker woon
ik sinds 1984 aan de A.V.H. Destreelaan
waar het vroeger nog Berkenlaan heette.
Zo mag ik mijzelf ondertussen wel een
beetje Pancrasser noemen. Door Siem
Wognum ben ik in aanraking gekomen
met de historie van Sint Pancras toen hij
mij vroeg om hem te helpen met zijn boek
over de tuinders van het dorp. Interessant
en leerzaam en het gaf me veel voldoening
toen het boek eenmaal klaar was. Vorig
jaar juni kwam Bram Kout bij me langs
met de vraag of ik Peter Tergau wilde vervangen binnen de redactiecommissie. Als
eerste project heb ik samen met de andere
redactieleden de laatste Klin gemaakt en
ik denk dat dit aardig gelukt is. Naast de
redactiewerkzaamheden ben ik begin van
dit jaar ook toegetreden tot het bestuur om
de contacten en lijntjes zo kort mogelijk te
houden. Op dit moment is de krant klaar
en zijn we weer bezig met de volgende
Klin, waarin we proberen om voor iedereen weer wat leuke en leesbare stukjes te
plaatsen.

• Bram’s streven om de Sint Pancrasser
jeugd via de scholen te interesseren voor
de geschiedenis van Sint Pancras met als
product de lesbrief “Ken je dorp”.
• Zijn initiatief voor de historische wandelingen door het dorp.
• Het vastleggen van het cultureel (immaterieel) erfgoed van Sint Pancras in
een aantal uitgaven, zoals het boek over
de Indiëgangers en het boek over de Sint
Pancrasser oorlogsslachtoffers.
• Daarnaast is Bram 10 jaar bestuurder
geweest van de HVSP, waarvan 9 jaar als
voorzitter.
Vervolgens prees de vicevoorzitter zich
gelukkig in de persoon van de heer Jos
Neve de nieuwe kandidaat-voorzitter te
hebben gevonden. Met algemene stemmen
werd Jos door de vergadering gekozen.
Symbolisch overhandigde Bram daarna de
voorzittershamer uit zijn persoonlijke bezit
aan de nieuwe voorzitter.
Naast de voorzitterswissel vonden er nog
enkele mutaties plaats in het bestuur. Pé de
Wit heeft door drukte met zijn eigen bedrijf moeten besluiten geen tweede termijn
als bestuurslid te willen aangaan. Gelukkig
blijft Pé de vereniging ondersteunen op het
gebied van digitaliseren, het opmaken van
de Klin en het verzorgen van drukwerk,
zoals de prachtige affiches, toegangskaarten en het vergroten van foto’s ten behoeve
van tentoonstellingen.
Zeer verheugd is het bestuur de heer Frans
Hand te mogen begroeten als bestuurslid
met de portefeuille redactie van de Klin en
de krant. Ook Frans werd met algemene
stemmen gekozen.
Rond de klok van 21.00 uur kon de vicevoorzitter de vergadering sluiten.
Na de pauze vertelde de heer Jaco Koolaard van de stichting “Langedijk Waterrijk” over de wensen en plannen van de
stichting voor de doorvaarbaarheid van de
gemeente Langedijk. Onder andere de verbinding van het nieuw te creëren Vroonermeer met de wateren van de Langedijk
werd onder de aandacht gebracht. Omdat
de plannen ook Sint Pancras aangaan,
werd gevraagd om een vertegenwoordiger
van de Historische Vereniging in de stichting “Langedijk Waterrijk”.
Daarna gaf Jaco de microfoon over aan
Nico Vader van de Museale Schuitenhelling in Broek op Langedijk, tevens bestuurslid van “Langedijk Waterrijk”. Nico
maakte ons deelgenoot van zijn inspanningen om ons varend cultureel erfgoed vast
te leggen in een beeldbank voor geïnteresseerden nu en voor het nageslacht. Hij
besloot met het vertonen van een prachtige
film over het vroegere tuindersleven in
“De duizend eilanden” en het vervoer over
water.

Afscheid na 10 jaar bestuur..
Op de ledenvergadering van donderdag
24 maart 2016 is het voorzitterschap
overgegaan naar dhr.Jos Neve, voormalig
praktiserend huisarts in ons dorp.
Ondergetekende was zeer verheugd in Jos
een opvolger te mogen zien en dat geldt
tevens voor het complete bestuur èn naar
bleek óók voor de op de ledenvergadering
aanwezige leden!
Tien jaar geleden werd ik, zonder een goed
beeld te hebben van wat mij te wachten
stond, de opvolger van Karel Bosschieter.
In de eerste jaren was het wennen aan de
bestuurscultuur van de vereniging, maar
gaandeweg ging dat beter, althans dat
meen ik te mogen opmaken uit de reacties
die naar mij toekwamen.
De samenstelling van het bestuur bleef de
laatste zes jaar constant, mede als gevolg
van de goede sfeer en solidariteit op moeilijker momenten.
Wij, bestuursleden, redactiecommissie,
notulisten, site-medewerkers, typistes,
fotografen, bezorgers, technische medewerkers, verzorgers lay-out De Klin en
de krant en last-but-not-least de gidsen,
hebben met z’n allen gezorgd, dat de vereniging tot nu toe kan bogen op een goede
naam en een begrip is in ons dorp.
Dankzij al deze medewerkers, maar óók
dankzij al onze voorgangers vanaf 1985,
hebben wij dat 30 jaar lang waar weten te
maken!
Als je, zoals ondergetekende nu, terugkijkt
op de laatste 10 jaren, dan is er veel tot
stand gebracht c.q. in gang gezet.
Wij kunnen dan denken aan:
• jaarlijkse uitgaven van De Klin en
De Krant: onze visitekaartjes!!!
• oprichten van een herinneringsmonument
van Pancrasser slachtoffers in de
Tweede Wereldoorlog.
• uitgave “Pancrassers onder de wapenen
in de tropen”.
• herziening boekje over de fusillade 15
april 1945 (1e uitgave van A.Brandsma).
• contact met de basisscholen door de uitgave van het project “Vroeger in de dorp”.

• herziening van de statuten.
• de “historische” wandelingen (9 gidsen!)
• het bezoek van patiënten die lijden aan
de ziekte van Pompe aan het monument.
Dr.Pompe was één van de 20 slachtoffers
van de fusillade bij de spoorwegovergang.
• de goede contacten met historische verenigingen in de ons omringende gemeenten.
• schenkingen vanuit onze dorpsgemeenschap (bv. van de fam.Kroonenburg, bestuur Westflinge en vele, vele anderen!!!)
• en dan als “klapper”, na veel strijd, vele
vergaderingen, vertragingen, onzekerheid
en teleurstelling, tóch de zekerheid van
een eigen onderkomen gekregen:
Nobelhof 1.
U heeft daar al veel over kunnen lezen en
dankzij de inbreng en zijn geloof in onze
doelstelling, heeft Rob Logger onze toekomst de komende jaren gewaarborgd.
Nogmaals heel veel dank daarvoor!
De tien jaren zijn eigenlijk voorbij gevlogen!
Ik heb in die periode veel geleerd, vele

leuke en interessante mensen ontmoet.
Ik heb gewerkt in een team van bestuursleden die iedere voorzitter zich zou wensen:
Zaken serieus regelen, maar óók veel lachen; een prima sfeer, ook tijdens situaties
waarin het eens wat tegenzat!!!
Dame en heren bestuurders, dank daarvoor!!! Ook wil ik de aanvullende rol van
onze vorige en huidige notuliste zeker niet
vergeten!!! Hulde, ook voor de getoonde
integriteit!
Mijn rol als voorzitter is inmiddels overgenomen. Als bestuurslid wilde ik niet
aanblijven, want ik ben van mening, dat je
dat in deze situatie niet moet doen.
Wèl wil ik medewerker blijven en dan
denk ik zelf aan de verdere contacten
m.b.t. de renovatie Nobelhof 1. Samen met
Jaap de Wit en Peter Tergau hoop ik dat tot
een geweldig eindresultaat te brengen.
Daarna, gerekend vanaf 1 september a.s.
volgt de inrichting van onze ruimte. Vervolgens de archivering van onze materialen door meerdere vrijwilligers, die hun
hulp al hebben toegezegd!!!
Tot slot maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om mijn opvolger Jos als
voorzitter van onze mooie vereniging alle
succes toe te wensen!!!
Bram Kout.

Puzzel 2016
Deze keer weer eens heel wat anders.

‘Ken uw dorpsgenoten’
Op onderstaande foto’s ziet u een 6-tal ‘bekende’ Pancrassers.
Het zijn foto’s uit de kinderjaren.
Weet u wie het zijn?
Driemaal een dame en driemaal een heer.

1

2

3

4

5

6

We helpen u graag een beetje op weg....
U kunt kiezen uit:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jos Neve
Broos de Boer
Wim Groen
Jack Mulder
Frans Hand
Hans Jonker
Pieternel Wiesener
Nelleke Bruns
Charlotte Tros
Annie Klingeler
Janna de Boer
Annelies Kloosterboer

Heel veel succes allemaal. Uw oplossing
kunt u doorgeven als foto no 1 is…..,
foto no 2 is….
De oplossingen kunt u mailen aan
Bianca Breed (zonbreed@quicknet.nl)
of Anna Wognum (anna_wj@live.nl)

Toôn,
Net as bai ieder voebalcluppie of are sporte sta je meest altoid met ’n man of wat bai
mekaar.
Zo ok bai kolping boys, we stane den met ’n man of 6-7 bai mekaar, met soms ’n paar
woifies, mooi weer woifie’s zal’k maar zegge. (zain d’r allien met mooi weer)
Allien as Kolping thuis speult zijn we d’r.
As ze uitspeule den niet, want da’s meest veuls te ver.
Of ’t moet in de buurt weze, den gane we weld’r us effies koike.
D’r is netuurluk altoid wel wat te jenne teuge speulders of skoidsrechter., maar nooit
negatief netuurluk.
Nou benne d’r vier van die koikers, joôs van de Wit en die hewe ok nag drie broers.
Die hewe netuurluk allegaar bij Kolping Boys voebalt.
Nou is ’r ien, die overlope is naar Vrône, die zoin deer bar bloit mee, want hai verzet
deer ‘n zoôt vraiwillegers werk.
De rest is d’r eige cluppie altoid trouw bleve.
Inmiddels zoin d’r twei van de zeuve de Witte overlede, van deer dat er nag vier trouwe
suporters van de Wit over benne, nauw zijn die vier d’r niet de hele wedstroid.
Ientje komt altoid met de rust, Jan, want die hep voor de rust nag wat aars te doen.
Al moet ik ok zegge dat Colle ‘n beetje wisselvalliger wordt, Maarte is vrai constant
Maar Toôn, deer koike we altoid naar uit,want d’r is wat bizonders met Toôn, want as ie
in de verte an komt lope den zie je, dat ie ’n deurzichttug tassie in z’n hand hew.
En dat tassie, is’n tassie van Douglas parfurmerie dat je bai die zaak altoid kraag as je
deer ’n lekker geurtje of smeerseltje koop, den ken je dat in zo’n tassie doen.
Nou heb Toôn in dat tassie, ’n doôsie en in dat doôsie deer zitte droppies in.
We magge den uit dat doosie as Kolping skoôrt hew, ’n droppie uitzoeke,
Want hai heb ze in verschillende soorte, zelfs voor Pase vorug jaar had ie d’r ok paasoiere in, maar dat was gien sukses, want die ware smolte in ’n mooi lentezonje na de rust!!
As ’r den ok toevallug in de buurt ‘n kolpinglid of vriend van Toôn staat, mag ie ok
uitzoeke in ’t droppiestrommeltje van Tôon.
Deerna verdwoint ’t doôsie weer in ’t Douglastassie, tot ‘r weer skoôrt wordt
We hope netuurluk dat er veul skoôrt wordt want den hebbe we ’n zoôd drop maar dat
valt meestal bar teuge.
Allien lest’erus werd er voif keer skoôrt dus dat was veul drop, maar as er niet skoôrt
wordt, gien drop!
Toôn, ok oud speuler van ’t eerste, geeft ok altoid ’n floim skerpe analiese, toides de
wedstroid hai is kort van stof over de teugestander, van: dut word niks, of, ik hew ’t al
zien, of, hier zalle ze nag ’n kluif an hebbe.
D’r wordt ok nooit ofweke van de regels die Toôn instelt hew, as er de hele middag niet
skoôrt wordt, den is er gien drop, ok wordt er gien drop uitdeeld boi uitwedstroide.
Zo most ons cluppie uit teuge Vrone, (is voor ons veul dichterboi as onze oige club)
En d’r werd door ons skôort en ien van ons zee: Toôn!?
Nee,nee, manne we houwe ons an de regeltjes, allien thuiswedstroide telle, hai hew den
ok ze Douglastassie mooi thuis lete staan!
								
Hans Klanker

Prijsvraag 2015
In de krant van 2015 stond onze jubileumprijsvraag. We hebben deze keer veel
inzendingen mogen ontvangen.
Als prijswinnaar is Marco Jonk uit de
koker gekomen! Op de foto overhandigt
Bianca Breed aan hem een bos tulpen en
de KLIN van 2015.
Marco heeft een lidmaatschap van onze
vereniging gewonnen voor een jaar. Leuk
want Marco was nog geen lid van onze
vereniging.
De oplossing was JUBILEUM. En 14x
kwam de letter E voor.
Groet Anna Wognum & Bianca Breed.

Beste lezers en lezeressen van deze krant,
Ditmaal hebben wij twee verzoeken binnen gekregen wat betreft bijgaande foto’s.
De eerste vraag is afkomstig van de Historische Vereniging Ursem en betreft een
foto van een huis (familie Petiet?) achter
wat bomen met ernaast een prachtige auto.

Pancpop door de jaren heen
Beste lezers en lezeressen,
Wie weet zich het eerste popfestival nog te
herinneren? Met Herman Brood?! Of dat

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 gegevens e-mailen naar ons secretariaat: info@hvsint-pancras.nl of u
kunt ons bellen of uw gegevens bij een van de onderstaande bestuursleden in de
bus doen:
J.J.M. (Jan) Steltenpool, Sperwer 18, telefoonnummer 072 564 29 08
Jos Neve, Bovenweg 1, telefoonnummer 072 564 1804
P.E.M. (Peter) Tergau, Mimosalaan 1, telefoonnummer 0653 158 232
Contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar, te storten op bankrekening
NL72 INGB 0000 3565 57, ten name van Historische Vereniging Sint-Pancras.

festival met die enorme tent wat uiteindelijk uitliep op een financieel debacle? Ook
waren er door de tijd heen verschillende
locaties, maar wie weet waar? Er zijn ook
van verschillende jaargangen filmbeelden,
waar zijn die gebleven? Hoe vaak is er
eigenlijk een popfestival gehouden?
Uitgangspunt is om in kaart te brengen
welke bands er wanneer hebben opgetreden. Dat kunnen we niet zonder uw hulp.
We willen graag weten wie nog fotomateriaal heeft en/of posters/ophangbiljetten
van één of meerdere jaargangen van het
Pancpopfestival.
Als u informatie heeft kunt U een mailtje
sturen naar: bakkerdewit@quicknet.nl of
aan ronaldbouma@quicknet.nl
Om een compleet tijdsdocument in elkaar
te zetten hebben we uw steun hard nodig.
Duik nog eens op zolder en kijk tussen het
stof en oude dozen of u misschien nog wat
bruikbare informatie heeft. Foto´s, ander
beeldmateriaal, posters, entreekaarten, verhalen, anekdotes, oude jeugdhuiskranten,
krantenknipsels … we willen het allemaal
hebben. Uiteraard krijgt u alles weer ongeschonden terug.
Wij hebben er zin in en u wordt bij voorbaat bedankt!
Groeten van Dennis Bakker, Suzanne de
Wit en Ronald Bouma

De tweede vraag is van Tilly van den BosKostelijk uit Heerhugowaard. Zij stuurde
ons een foto van twee jongens en een foto
van een prachtige jonge vrouw.
De foto’s waren in het bezit van mevrouw
B. Wagenaar uit Sint Pancras.
Wie zou ons hier wat meer over kunnen
vertellen?
Eventuele informatie kunt u sturen naar
info@hvsint-pancras.nl of franshand@
ziggo.nl.

