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Historische Vereniging
Sint-Pancras
Van de redactie

Van de voorzitter….

Beste lezers van deze Krant, ook dit jaar hebben wij als redactie van de Historische Vereniging Sint-Pancras geprobeerd om een zo
leuk mogelijke Krant samen te stellen.
Daarbij geholpen door ‘’gastschrijvers’’ en lezers met vragen. Onze hartelijke dank daarvoor.
Dit jaar wederom een verhaal in het West-Fries, aandacht voor wat presentaties en actuele zaken zoals de Witte Kerk en de vaste
rubrieken. Wij wensen u veel leesplezier toe.
Hans Klanker en Frans Hand.
Vroeger op ’t Zuidend ware de meiste
mense katteliek, deerom moste we in
Oudurp naar de Jozephskoôl want op ’t
zuidend sting nag gien Paus Johannusskoôl.
We moste ok, as je in de voifde en zesde
klas zat, de kattechismus uit ’t hoofd lere.
De kattechismus is een katholiek boekie
over de leer van de katholieke kerk en je
leerde de vrage die d´r in stinge, wel uit je
hoofd, want je kreeg er ok een cijfer voor,
en dat werd thuis, bai ons in ieder geval,
skôftug wadeerd.
Meister Nuyus die les gaf an de voifde en
zesde klas, overhoorde de vrage die d’r in
stinge.
Je most ze allegaar wel goed lere die er in
’t boekie sting, want je wist nooit welke
vraag je kreeg, ’t ging nooit, op ’t alfabet
of, of rij voor rij, nee, je kreeg zomaar in
iene ’n vraag voorskuttelt.
Meister Nuyus had ’r ok nag wat an vast
koppelt,
Dat was: as je, je kattechismus vrage niet
kon opzegge, den mocht je niet mee te
skoôlzwumme.
De meiste joôs van de klas vonde skoôlzwumme wel mooi, dus je zorgde d´r wel
voor, dat je, je vragen wel goed kon, want
aars ging ‘t skoôlzwumme voor jou niet
deur.
Nou ware d’r ok joôs die bangerug ware
van water, nauw kwam dut voornameluk
deur Bul van Es, de badmeester van de
overdekte in die toid.

Meester Nuyens

Skoôlzwumme
As die zag, dat je bang was, den kon je ’t
bad uit kome, kreeg een touw om je middel en werd den deur ’t diepe sleurt, of
nog erger, as hai je van de hoge duikplank
liet springe.
Je begroipe zeker wel, dat de lol d’r den
voor die joôs of was.
Dat die joôs dochte, ik leer me kattechismus niet, den hoef ik ok niet mee te
zwumme.
Noh, den hadde ze buite de slimhoid van
meister Nuyus rekent, die docht, die is
bang, dus, mee te zwumme.
Je most den ok eerst ’n briefie, of ‘gesprek
met meister Nuyus hewe, aars most je mee
te zwumme.
Dat skoôlzwumme dede we dus in de
Overdekte dat op ‘t Canadaplein sting,
weer nauw ,,de Vest” en ‘t museum staat.
We ginge op de fiets naar ’t Overdekte en
moste ’n stuiver meeneme voor de fietsestalling.
As de stalling onbemand was, den had je
mazzel, want den kon je die stuiver omzette in ’n zoutelap die bai de lunchroom
te koop was.
Nauw had in die toid niet iedereen un
gnappe fiets.(begin jare 50).
Zo ginge me neve, Jack(lasse) en Arie
Klanker(dooie Arie) ok mee te zwumme,
dat ging den op een omgebouwde racefiets van broer Nic (staik),’n baanfiets, ’n
deurtrapper.
Deer zat netuurluk niks op of an wat niet
nôdug was.
Deuze keer fietste Jack, dat ging altoid
omste beurt en Arie zat op ’t stuur, biene
op de zijkantjes van de voorvurk.
Op de stang was te kort ruimte om te zitte
en un bagagedrager zat er netuurluk ok
niet op.
Dut vraagt netuurluk om moeilukhede
as je de polisie teuge kom en dat beurde
netuurluk, op ´n keer.
Halt, willen jullie effe ofstappe manne,
vroeg de pelisie, die op de Kanaalkade
sting.

Colofon: Oplage: 3200 exemplaren

Jozephschool aan de Herenweg Oudorp
Jack sting meteen stil, onderwoil was Arie
al van ’t stuur ofspronge en stond mooi op
ze biene voor de pelisieagent.
Op ’n afstandje bleve me broer en ik, staan
te koike, op de dinge die gebeure ginge
Zo,zo, manne, dut dede julli wel handig
maar ´t is netuurluk niet de goeije manier
om een passagier te vervoere en d’r mankeert wel ‘t ien en ‘t aar an jullie fiets,want
weer zijn de spatborden, bel en de bagagedrager om iemand te vervoeren en hoe rem
jeĕ oigeluk, vroeg ie aan Jack.
Noh, gewoôn zo, zei Jack, je steek je poôt
tusse de voorvork en je staan geloik stil.
Hoe den? zee de peliesie.
Jack knalde op de fiets, reed een stukkie,
kwam terug en stopte precies voor de pelisieagent die met ze hoofd stond te schudde
en zee:
jullie gane mooi lopend naar huis en ik wil
jullie nooit meer zien op deuze fiets, aars
neem ik ‘m in beslag.
Volgens moin had ie un gloim op ze gezicht dat ie wegliep.
Op de Friesebrug zatte ze alweer op de
fiets, want ze moste ok weer op toid in
skoôl weze.

Op de dag dat ik dit voorwoord schrijf, is
net tot onze verrassing, de brug de ‘Helt’
voor verkeer geopend. Een opluchting
voor velen, niet in de laatste plaats voor de
bezoekers en gebruikers van het gezondheidscentrum. Samen met de Vroonerplas
vind ik het mooi geworden.
Niet alles blijft bij het oude, soms verdwijnt er iets en betreuren we dat, maar
verandering is van alle tijden. En met
verandering komt ook de uitdaging om los
te laten, het goede en mooie te behouden
en vernieuwingen te omarmen.
Dit geldt helemaal voor wat er met mijn
overbuurman, de eeuwenoude Witte Kerk
moet gebeuren. Dorien Tamis en Hans
Peter Corbee hebben dit opgepakt en
staan daarmee voor een grote uitdaging.
Elke vorm van steun kunnen ze vanuit de
Pancrasser gemeenschap goed gebruiken.
U leest hierover in deze krant.
In deze krant leest u over de activiteiten
van de Historische Vereniging die in het
afgelopen jaar hebben plaats gevonden.
Nieuw dit jaar zal zijn dat we streven naar
een ‘open inloop’, waarbij men naar het
Nobelhof kan komen om het gearchiveerde
historische materiaal in te zien, maar ook
om onbekend materiaal in te brengen.
Een groot compliment voor hoofdredacteur Frans Hand is hier op zijn plaats. Hij
is het die, met hulp van Hans Klanker, het
voor elkaar heeft gebokst deze uitgave tot
stand te brengen.
Overigens kan Frans op de redactie best
wat hulp gebruiken. Dus als u zin hebt
om mee te denken over de inhoud van
de Krant en Klin, schroom niet en neem
contact met ons op.
Veel plezier bij het lezen van deze krant.
Jos Neve

Hans Klanker
Foto’s met dank aan:
Jozephschool Oudorp – Historisch
Oudorp
Meester Nuyens – Frans Nuyens
Arie en Jack Klanker – Jack Klanker

Uitgeverij/Verspreiding: Historische Vereniging Sint-Pancras

Arie en Jack Klanker

Vormgeving: Ab Kooy

Druk: Loko, Alkmaar

De groentewinkel van Chris Duinmeijer
Een van de vele verdwenen groenteboeren
in Sint Pancras. Chris en Clasien Duinmeijer, verkochten niet alleen groente, fruit
en voorgesneden groenten in hun moderne
winkel, maar ventte tevens hun waar uit.
Tot 1995.
In 1963 kochten Chris Duinmeijer en Clasien Molenaar het dubbele woonhuis met
de nummers 163 en 165 gelegen aan de
Bovenweg. Zij kochten dit toentertijd van

de Rooms-katholieke kerk.
Leuke bijkomstigheid was, dat de hele
familie Duinmeijer, waaronder de grootouders en ouders van Chris, in het dubbele
woonhuis van 1935 tot 1947 gewoond
hebben. Helaas hebben wij hier geen foto
van. Zo woonden opa en oma aan de zuidkant en de ouders van Chris, met broers
en zussen, aan de noordkant. In januari
1947 vertrokken zij naar de Nollen aan de
Herenweg.
Chris kwam dus weer op zijn oude bekende adres terug. Met de bedoeling om

er op die plek een woonhuis met winkel
te gaan bouwen, maar voordat er gestart
kon worden met de bouw van woonhuis
met winkel, moest er nog wel het een en
ander aangevraagd worden, zoals vergunningen. Chris en Clasien besloten daarom
te starten met een noodwinkel.
Er werd achter het huis een grote schuur
gebouwd waarin gewinkeld kon worden.
Later moest er, als het oude huis gesloopt
werd, ook tijdelijk in gewoond kunnen
worden. Volgens Clasien was de noodwinkel een groot succes. Het was er gezellig
winkelen.
Naast de noodwinkel, ging Chris nog
steeds uit venten, onder andere naar de
Egmonden.
Ook ventte Chris op zaterdag hier in het
dorp, met zijn meesterknecht Arie Louwen.
Arie kon sneller uit het hoofd rekenen dan
op de rekenmachine.
In 1973 is Chris gestopt met venten, omdat
de winkel en het gezin te druk werden
voor Clasien. Er waren tenslotte ook twee
Duinmeijertjes, John en Ed, bij gekomen,
die ook om aandacht vroegen.
Ondertussen was men bezig om de vergunning aan te vragen voor de bouw van het
woonhuis en de winkel. De vergunning
werd verleend in 1969 en Jan Wester werd
de aannemer. Onder de bezielende leiding
van Willem Duinmeijer (de broer van
Chris) werd er gebouwd en in juni 1969

was de opening van de mooie moderne
winkel een feit.
Al het fruit en groente lag keurig in de
schappen en er werden ook gekookte
stoofperen en voorgesneden groenten
verkocht. Een plaatje om te zien.
Clasien heeft ook een keer, voor de grap,
een appeltaart op de toonbank gelegd,
waarop een klant vroeg, ‘verkoop je die
ook?’ ‘Ja hoor, die verkopen we ook’, zei
Clasien.
De volgende dag weer één appeltaart, die
grif aftrek vond. Waar vond je toen zo’n
groenteboer?

Toch liep de loop van de winkel terug,
waardoor de omzet daalde. Dit kwam
onder andere door de supermarkten die
ook groenten en fruit in hun assortiment te
koop aanboden. Daarom besloten Chris en
Clasien in 1995 te stoppen. Zij konden de
winkel toen verhuren aan ‘De Toko’, die
nu een winkel verderop zit. Na ‘De Toko’
was het de beurt aan de fietsenwinkel van
Ron Bruil, die later verhuisde naar de
‘Doe-het-zelf-zaak’ van IJsbrant (Bram)
den Hartigh. De bloemenwinkel van
‘Spaansen’ volgde de fietsenwinkel op.
Hierna als laatste huurder ‘Het Woongilde’. In oktober 2018 is het pand verkocht
aan het echtpaar Koenis, die in hun atelier
sieraden gaat maken.
Chris en Clasien zijn verhuisd naar ”De
Vleugels”, een verzorgingstehuis in Alkmaar en wonen in een mooi appartement,
genaamd ’’De Zwaluw’’. Van alle gemakken voorzien, wonen zij hier zelfstandig.
Chris moet nog wel even wennen.
Hans Klanker.

Voor het zingen de kerk uit???
Er is in mijn gedachten geen groter
monument of symbool voor ons dorp
Sint Pancras dan de Witte Kerk op het
Noordeind. Denkend aan … zal bijna
iedereen dit beeld op het netvlies hebben.
Het is van ons allemaal. Vanaf het Katholieke Zuideind langs het staatse midden tot
het protestantse Noordeind.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
vanaf het moment dat de Funda-pagina
met ‘Kerk te koop’op mijn Facebook
verscheen er een rood lampje ging branden. Kon dit? Klopte dit? “Ja”, meldde
Dorien Tamis mij vanaf de Benedenweg.
Zij is wetenschapper/historica dus zal die
het wel uitgevlooid hebben. Maar is het
wenselijk? Dat het gebouw in particuliere
handen komt om er in de toekomst van
alles wat buiten bescherming valt mee te
kunnen doen? Wij vonden van niet.
Dat kerken in heel Nederland leeg lopen is
een gegeven. Kerkbesturen kunnen financieel de spits niet meer overeind houden
dus ligt herbestemming voor de hand.
Vaak worden kerken dan ondergebracht
in een stichting die de zorg en bewaking

overneemt. Vooruit, dachten wij samen.
Wij worden een stichting. Plannen genoeg
in de hoofden, ervaring op de achtergrond
en een publieke oproep in de media: wie
doet er mee? Voor het dorp en door het
dorp! Snel inschrijven als kandidaat koper
en wachten op de eerste reacties van het
volk. Dat kwam! Nog net geen bloemen
in de bus of sinaasappels in je zak maar de
mailbox klotste over van enthousiasme en
aanbod van plannen en hulp.
Vanaf dat moment voelt niets meer aan
als werken. Dan ga je met aanstekelijk
enthousiasme op pad. Al snel met een lijst
lieden ter aanbeveling met een soortelijk
gewicht waar je een flat op kunt bouwen
(waaronder uw historische vereniging) en
begeleiders als raadslieden, ambtenaren,
volk van het Regthuis en Behouden Huis
uit Oudkarspel, stichting Adapt, Stedelijk
Museum Alkmaar en verstandige mensen
die weten hoe je een realistische begroting
moet maken voor alle plannen. Ja, het kost
geld en had het dorp al eens gegeven voor
het dak van de kerk. Dat schept verplichtingen vond ook de groep Vrienden van de
Witte Kerk.

“Of wij op de kansel mochten?” vroegen wij aan het kerkbestuur. Voor ons is
het “Voor het dorp, door het dorp”. Een
vrolijke mobilisatie in de Witte Kerk met
een aftrap door Margriet Brandsma en
een presentatie van wat ons en de anderen
voor ogen staat. Nou … dat was nu niet de
bedoeling, want er waren ook andere kandidaten. Dat was voor ons even wennen.
Iedereen mag zich ons inziens presenteren.
Een publieke oproep tot contact en samenwerking staat bij ons voorop, geen, ego’s.
Een goed plan – van wie ook – is een goed
plan.
Een goed plan? Dat laatste merken wij
ook vanuit de gemeente Langedijk na
gesprekken met raadsleden, wethouder en
ambtenaren. Wij hebben plannen om van
de kerk een bruisend centrum te maken als
kerk, museum (een deel van de collectie
Westflinge komt terug), podium, ontmoetingsplek, trouw en rouw, lezingen etc. etc.
Alles financieel kloppend tot in het meest
sombere scenario. Men stond versteld, dit
strookte wel met de gemeentelijke visie.
Niet fusie, daar mag u zich druk om maken, of niet. Hoe dan ook: de Witte Kerk

zal wel overeind blijven in Sint Pancras.
Het was fijn geweest als bij het uitkomen
van deze Krant konden melden dat wij als
stichting Behoud Witte Kerk deze grootse
oude dame onder de hoede mochten
nemen. Maar wij zijn nog geen gebruiker
van de kerk, de Rank, graven en gronden,
laat staan eigenaar. Het lukt ons evenwel
nog steeds om de frons van toehoorders
bij aanvang van ons verhaal om te toveren
tot een brede glimlach, en daarin ligt hoop.
Wij danken in ieder geval de Historische
Vereniging Sint Pancras voor hun vertrouwen. Wij zijn nog niet toe aan een jubelende hymne, misschien zijn wij voor dat
zingen de kerk al uit. Aan u heeft het niet
gelegen.
Hans Peter Corbee
Dorien Tamis

Algemene Ledenvergadering 2019
Woensdag 20 maart
hield de vereniging
haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Van de brandweer mogen er niet
meer dan 50 personen
worden toegelaten in
het verenigingsgebouw aan het Nobelhof. Omdat er meer
dan 50 personen werden verwacht werd
uitgeweken naar De Geist.
Om 19.30 uur heette voorzitter Jos Neve
de vele aanwezigen welkom. In vlot tempo
loodste hij de vergadering door de agendapunten. Het jaarverslag van secretaris Jan
Steltenpool gaf aan dat het een bewogen
jaar was geweest, met onder andere de
officiële opening van het eigen verenigingsgebouw, de verhuizing van de spullen
vanuit de opslag bij Frans Pover naar de
opslag bij Cees de Graaf, de oprichting
van de archiefgroep, die onder leiding van
Bram Kout elke dinsdagmorgen aan het
archief werkt.
Vervolgens deed penningmeester Peter

Tergau op zeer
deskundige wijze
verslag van de
financiële situatie
van de vereniging.
De leden kunnen
gerust zijn: we
staan er goed voor.
Dat was ook de
mening van de kascontrolecommissie.
Na een uur kon de voorzitter de vergadering sluiten en de pauze aankondigen.
Na de pauze nam Willem van Doorn de
aanwezigen mee naar India. Hij deed
verslag van zijn zes weken durende reis,
die hij samen met zijn vrouw Anneke had
gemaakt. Aan de hand van vele prachtige
foto’s liet Willem ons meegenieten van de
schitterende kleuren en machtige bouwwerken, maar ook van de grote chaos in
de steden, de luchtvervuiling en de in
onze ogen eigenaardige gewoonten van de
bevolking. Rond de klok van tienen kwam
het einde van een zeer informatieve avond.
Tekst: Jan Steltenpool
Foto: Mary Geluk

Presentatie over de winkeltjes in Sint
Pancras was een grandioos succes

Zaterdagavond 17 november en zaterdagmiddag 24 november 2018 organiseerde
de Historische Vereniging Sint-Pancras
haar jaarlijkse presentatie over een onderwerp uit het dorpse verleden. Deze keer
waren de vele winkeltjes aan de beurt. De
belangstelling voor deze presentaties is de
laatste jaren zo groot, dat de tweemaal 200
toegangskaarten binnen de kortste keren
waren uitverkocht. Dit heeft het bestuur
doen besluiten om op 9 februari en 9 maart
2019 nog een presentatie te organiseren.
Trots mocht voorzitter Jos Neve de vele
belangstellenden welkom heten in de grote
zaal van dorpshuis De Geist, die tot de
laatste stoel bezet was. Ook de vele oudSint Pancrassers werden door Jos van harte
verwelkomd. Dit geeft de presentaties
altijd een hoog reünie-gehalte. Presentator
Klaas de Graaf had weer onnoemelijk veel
uren gestopt in de voorbereidingen, hierbij
geholpen door de heren Anton Bal, Piet
Keizer en veel informatie uit Klin nummer
11. Zeer origineel en een mooie vondst
was het idee van Klaas om de aanwezigen
als deelnemers aan een historische wandeling door het dorp mee te nemen. Klaas
nam daarbij de rol van de de gidsen van de
Historische Vereniging Sint-Pancras over.
Tijdens de voorstelling op 24 november
vond de intocht van Sinterklaas in Sint
Pancras plaats. Twee Zwarte Pieten met
gevoel voor historie kwamen ook even bij
de Historische Vereniging langs. Spontaan
werden de Pieten door de menigte toegezongen en voer de stoomboot De Geist
binnen. Na dit verrassende intermezzo
kregen Willem van Doorn en Jan Steltenpool de microfoon. In een tweetal liedjes
werden de winkeltjes van Sint Pancras
bezongen en werd de bewondering voor de
hardwerkende neringdoenden uitgesproken.
Daarna was het woord aan Klaas de Graaf.
Op zijn kenmerkende manier, gelardeerd
met veel humor, loodste hij zijn gehoor
langs de vele winkeltjes die Sint Pancras

heeft gekend. Opvallend was dat veel
startende winkeliers van buiten het dorp
kwamen. Ook het feit dat sommige tuinders door lichamelijk ongemak hun werk
niet meer konden uitvoeren was reden om
een winkeltje te starten. Dat gold ook voor
weduwen die in hun onderhoud moesten
voorzien. In de winkeltjes werden niet alleen kruidenierswaren verkocht, maar ook
rookwerk, huishoudelijke artikelen, speelgoed, manufacturen, kortom een “winkel
van Sinkel”.
Klaas wist te vertellen, dat het dorp op een
gegeven moment zelfs 22 kruidenierswinkeltjes telde. Maar, zoals de verkaveling
het einde betekende voor de vele tuinders
in het dorp, zo was de komst van de supermarkten het einde van de vele kleine winkeltjes en middenstanders. En zo kwam
er ook een einde aan de presentatie, waar
heel veel mensen ontzettend van hebben
genoten. Na afloop werd er nog gezellig
nagepraat in het voorcafé.
Tekst: Jan Steltenpool
Foto’s: Mary Geluk

Eerste presentatie De Klin voor herhaling vatbaar
Nu de Historische Vereniging Sint-Pancras
de beschikking heeft over een eigen verenigingsgebouw, ontstond het idee om het
uitbrengen van De Klin een feestelijk tintje
te geven. Dit in navolging van verschillende historische verenigingen in de regio.
Op vrijdag 14 december 2018 mocht voorzitter Jos Neve de ruim 50 genodigden van
harte welkom heten. Het bonte gezelschap
genodigden bestond uit de redactieleden
van De Klin, bestuursleden van de Historische Vereniging Sint-Pancras, leden van
de werkgroep archief, gastschrijvers van
de diverse artikelen en bestuursleden van
Historisch Oudorp, Langedijker Verleden
en Historische Vereniging Koedijk. Na zijn
welkomstwoord en de complimenten aan
Heleen van Stormbroek, Ria Boekel en
Elja Steltenpool voor de sfeervolle aankleding van het gebouw, gaf de voorzitter het
woord aan de voorzitter van de redactiecommissie, de heer Frans Hand.
Frans kondigde vol trots de geboorte aan
van De Klin nummer 33. Hierbij dankte
hij zijn mederedactieleden voor de zeer
prettige samenwerking en de vele gastschrijvers, die zeer enthousiast voldeden
aan de vraag een artikeltje te schrijven.
Vervolgens nam hij in vogelvlucht de
inhoud door, hierbij technisch ondersteund
door Peter Tergau. Bij deze presentatie
memoreerde en bedankte hij niet alleen
de schrijvers, maar ook de informatieverstrekkers van de vele artikelen.

Een bijzonder woord van welkom had
Frans voor gastschrijver Peter Wagenaar,
die voor de rubriek: “Sint Pancrassers in
het buitenland”, speciaal uit Zwitserland
was komen overvliegen.
Hierna was het tijd om tot de officiële
overhandiging van het eerste exemplaar
over te gaan. Het bestuur had een unanieme keuze gemaakt voor de man met
een grote kennis van het verleden van Sint
Pancras, de man die altijd klaar staat voor
de vereniging en door Frans Hand treffend
werd omschreven als “de stille kracht”: de
heer Piet Keizer.
Hierna gaf Frans de microfoon weer over
aan de voorzitter. Deze riep vervolgens de
dames Bianca Breed, Nelleke Bruns en
Annamarie Wognum naar voren. Gedurende negen jaar hebben zij met veel enthousiasme en met volle inzet deel uitgemaakt
van de redactie van De Klin. Nu vonden
ze het tijd om de pen aan anderen door
te geven. Met een bos bloemen en een
attentie en onder luid applaus werden de
dames bedankt voor hun grote inzet voor
de vereniging.
Onder het genot van een drankje en een
hapje werd deze geslaagde middag afgesloten en gezien de vele positieve reacties
zou dit wel eens het begin kunnen zijn van
een mooie traditie.
Tekst: Jan Steltenpool
Foto’s: Mary Geluk

Enquête
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 20 maart 2019 stelden Harry Olie en
Frans Sijswerda voor, om een enquête
onder de leden van de Historische Vereniging te houden, om zo te peilen over welke
historische onderwerpen de leden nader
geïnformeerd willen worden.
Na overleg is besloten om de volgende vijf
vragen te stellen.
1. Welke onderwerpen zou de Historische
Vereniging vanuit historisch perspectief
verder kunnen oppakken? (Denk aan
verhalen, gebeurtenissen, wetenswaardigheden, personen etc)
2. Heeft u nog foto’s die iets met oude
beroepen, hobby’s of tuinders te maken
hebben en kunt u daar iets over toelichten
of schrijven, zo nodig met hulp van de
vereniging?
3. Welke verhalen of wetenswaardigheden over de verenigingshistorie van Sint
Pancras kunt u melden? (Er zijn meer
dan genoeg verenigingen waarover wat te
melden moet zijn)
4. Wat voor een presentatie onderwerp zou
u behandeld willen zien op onze jaarlijkse
dia-avond in de Geist?
5. Bent u geïnteresseerd in lezingen van
sprekers die iets over de wordingsgeschiedenis of namen van ons gebied kunnen
vertellen?
Wij verzoeken u op deze vijf vragen kort
te reageren via info@hvsintpancras.nl
of per post aan Secretariaat, Sperwer 18,
1834 XP Sint Pancras.
Wij zullen uw reacties inventariseren en
het resultaat hiervan kenbaar maken via
onze site en volgende krant.
Reacties kunt u insturen tot 28 september
van dit jaar.
Bestuur HVSP i.s.m. Harry Olie en Frans
Sijswerda.

Activiteitenkalender 2019
Zaterdag 9 februari 2019
3e presentatie ‘’De Winkeltjes’’ in de Geist.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Zaterdag 9 maart 2019
4e presentatie ‘’De Winkeltjes’’ in de Geist.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Dinsdag 20 maart 2019
Algemene Ledenvergadering in de Geist.
Aansluitend presentatie Willem van Doorn
over zijn reis naar India.
Mei/juni 2019
Uitgave Krant.
Juli/augustus 2019
Historische wandeltochten.
Zie info in deze krant.
September 2019
Nazomermarkt 13 september. Met historische wandeling om 14.00 en 18.30 uur.
Zie info in deze krant.
Oktober 2019
Vanaf 1 oktober tot en met april 2020:
Iedere eerste dinsdag van de maand inloop
op het Nobelhof.
Bezoek tussen 09.00 uur en 12.00 uur.
November 2019
Presentatie ???? door Klaas de Graaf
In dorpshuis De Geist. Aanvang 20.00 uur,
zaal open om 19.30 uur
Presentatie ???? door Klaas de Graaf
In dorpshuis De Geist. Aanvang 14.00 uur,
zaal open om 13.30 uur
December 2019
Uitgave Klin no. 34

De makelaar. Prijsvraag.
Nee, niet de makelaar als bemiddelaar bij
een huizenverkoop, maar een gevelmakelaar die in de nok van het huis de windveren met elkaar verbindt. Ook gebruikt men
de makelaar ter verfraaiing van de gevel.
En als weetje, bij windmolens heeft de makelaar nog een functie: wanneer de wind
onder een schuine hoek door openingen in
de makelaar blaast, begint deze te fluiten.
De molenaar hoort dan dat de wind is gedraaid en de molen gekruid moet worden.
In Sint Pancras staan er nog verscheidene
mooie makelaars op een aantal woningen,
verspreid over het dorp. Via Koos Schoonhoven kwamen wij als redactie in het bezit
van een aantal foto’s van makelaars door
Koos vastgelegd. Hieruit hebben wij een
selectie van zes makelaars gemaakt en
hiernaast afgebeeld. Ons leek het een leuk
idee om hier een prijsvraag van te maken.
Maar let op, er staan nog andere in het
dorp die overeenkomsten hebben, maar
niet de juiste zijn.
Dus pak de fiets en rij eens een rondje door
ons mooie dorp en vind de juiste makelaar
met bijbehorend adres.
Stuur uw oplossing aan:
info@hvsint-pancras.nl of
franshand@ziggo.nl of
h.klanker@gmail.com
Uit alle goede oplossingen zal een winnaar
getrokken worden, met als prijs een gratis
lidmaatschap voor een jaar. Veel succes!
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Historische wandeltocht ook weer in 2019

Voor het zevende jaar organiseert de
Historische Vereniging weer de wandeling
onder leiding van de inmiddels ervaren
gidsen *Piet Keizer, *Immie Groen, *Sita
Wagenaar, *Annelies Kloosterboer, *Willem van Doorn, *Harry Olie, *Jan Steltenpool, *Jaap de Wit en *Bram Kout.

Buiten de genoemde woensdagen kan het
zo zijn dat u bijvoorbeeld in de maanden juni en september iets wilt vieren en
daarbij de wandeling als invulling wilt
toevoegen……
Dan kan dat, echter afhankelijk van de
beschikbaarheid van gidsen.

De tochten worden gehouden op de
woensdagen in de maanden juli en augustus. Er kan worden gestart om 14.00 uur
en om 19.00 uur.
Ook dit jaar wordt er gestart vanaf ons
nieuwe onderkomen op Nobelhof 1.
Het aantal deelnemers hebben wij gesteld
op minimaal 4 en maximaal 8 personen.
De wandeling wordt gratis aangeboden,
maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk
weer welkom!!!
Dit ondermeer vanwege de kosten van
inrichting van ons nieuwe onderkomen.
Tijdens de Nazomerfeesten geven wij ook
de gelegenheid aan de wandeling deel te
nemen op woensdag 11 september.
We starten die dag eveneens vanaf Nobelhof 1 om 14.00 uur en om 18.30 uur!

Wij verzoeken u om in alle gevallen uw
deelname tijdig op te geven bij de volgende personen:
Jan Steltenpool, Sperwer 18, tel.5642908,
Jaap de Wit, v.d.Vijzellaan 11, 5642906,
Laat u verrassen door veel wetenswaardigheden over ons mooie dorp!!!
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OPROEP! OPROEP! OPROEP!
Na het opzeggen van Anna, Bianca en
Nelleke, zijn wij op zoek naar leuke
versterking binnen de redactiecommissie. Naast een vijftal vergaderingen per jaar, ben je bezig met het
zoeken naar verhalen en indien nodig
hierbij te helpen. Lijkt het je wat om
in de historie van Sint Pancras te
duiken? Neem dan contact op!
Frans Hand
06 – 42 29 89 58
franshand@ziggo.nl

Uitslag Foto-Puzzel“Ken uw dorpsgenoten”
In de krant van 2018 stonden de jeugdige gezichten van:

Wandeling met de Zonnebloem

Arend van Dijkhuizen

Dita Ligthart-Volkers

Gonny van SikkelerusLouwen

Peter Leijen

Ruud de Wit

Sita Wagenaar Kooij

Helaas zijn er geen goede oplossingen aangeleverd en moeten wij vaststellen dat deze
prijsvraag wellicht te moeilijk was. In deze krant een nieuwe prijsvraag.

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.
Hoe aanmelden?
U kunt uw gegevens e-mailen naar ons secretariaat: info@hvsint-pancras.nl, u
kunt ons bellen of uw gegevens bij een van de onderstaande bestuursleden in de
bus doen:
Jan Steltenpool, Sperwer 18, 1834 XP Sint-Pancras, tel.nummer 072 564 29 08
Jos Neve, Bovenweg 1, 1834 CA Sint-Pancras, tel.nummer 072 564 18 04
Peter Tergau, Mimosalaan 1, 1834 VC Sint-Pancras, tel.nummer 0653 158 232
De contributie bedraagt ten minste € 12,- per jaar, te storten op bankrekening
NL72 INGB 0000 3565 57, ten name van Historische Vereniging Sint-Pancras.

De Zonnebloem is een landelijke organisatie die in 2019 haar 75 jarig jubileum
viert. De afdeling in St. Pancras is reeds
42 jaar actief met ruim 20 vrijwilligers en
meer dan 100 gasten. Voor onze gasten
staat het huisbezoek voorop, maar er
worden ook muziekmiddagen en uitstapjes (zie www.zonnebloem.nl/sintpancras)
georganiseerd. Ook voor de vrijwilligers
wordt er elk jaar iets leuks gedaan en dit
jaar gingen we op stap met de Historische
Vereniging Sint-Pancras, met aansluitend een bezoek aan de Twuyvermolen.
Op de mooiste zaterdag van oktober werden we bij de Witte Kerk opgewacht door
drie gidsen: Harry, Annelies en Willem.
Willem heette ons hartelijk welkom in de
kerk. Daar was al heel veel over te vertellen. Daarna we gingen naar buiten in drie
groepjes. Via het Noordeinde richting de

Benedenweg. Daar kwamen de verhalen
over hangplekken (ja toen ook al) en kermis. Verder werd er verteld over postkantoortjes, winkeltjes en huizen met betegelde portiekjes. Spontaan kwam er onderweg
een bewoonster naar buiten met een foto
van lang geleden. De gidsen hadden elk
hun eigen manier van doen, maar namen
ook de tijd om vragen te beantwoorden of
om zijpaadjes in te gaan. Uiteindelijk waren die twee uurtjes natuurlijk veel te kort.
Wellicht moeten we nog eens op herhaling. Hierna dus op de fiets naar de molen,
waar koffie met gebak klaar stond en we
nog veel meer historische feiten hoorden.
Al met al een bijzonder geslaagde middag
met dank aan de dame en heren van de
Historische Vereniging.
Tineke Visser

OPROEPEN * GEZOCHT* OPROEPEN * GEZOCHT*
**Familiefoto’s en andere.** familie of weet u iemand die ook zijn verIn de afgelopen twee Klinnen zijn verschillende familiefoto’s geplaatst.
Als onderwerp zeer goed ontvangen bij de
lezers. Iedereen vindt het leuk om (oude)
foto’s met de namen en een korte toelichting erbij te zien in de Klin. Als u dit ook
zou willen, stuur dan uw familiefoto aan:
franshand@ziggo.nl
Daarnaast zijn alle andere foto’s waar u
belang aan hecht, van harte welkom.
Afgelopen jaar voor het eerst in de Klin als
onderwerp: Een Pancrasser in het buitenland. Leuk om te lezen hoe het met een
oud-Pancrasser ver weg gaat. Heeft u

haal zou willen doen in de Klin, meld deze
dan zo snel mogelijk aan als u wilt.
Namens de redactie, alvast bedankt.

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 adreswijziging per e-mail
aan ons doorgeven?
Adres: info@hvsint-pancras.nl
Hartelijk dank hiervoor, het bestuur.

Jan Wiedijk uit Noord-Scharwoude is op
zoek naar de naam van deze mevrouw.
Wie kan hem helpen?
De foto is gemaakt op de Bovenweg.

