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Historische Vereniging
Sint-Pancras
Familie van der Ham voor haar
boerderij. Deze stond op de hoek
Kruissloot/Benedenweg 296.

Jaap en Marius Verkroost voor
het huis aan de Benedenweg.
Ter hoogte van nr. 144 nu.

Links het huis van Klaas Kooy,rechts
het huis van Simon Duif aan de
Benedenweg 124 t/o Pauwelaantje.

Familie Visser voor het huis aan
de Bovenweg, wat nu The Read
Shop is.

Maria Keizer in de deur van het
huis aan de Boeterslaan.
Nu Boeterslaan 7.

Foto’s zijn ingezonden door Marius Verkroost.

Van de redactie

Van de voorzitter….

Vekansiebonne 2

Door de oorlog in Oekraïne en veel andere
landen vraag je je altijd weer af of er dan
niets geleerd is van de geschiedenis.
De meningen zijn daarover verdeeld.

Beste lezers,
Voor u ligt de Voorjaarskrant van de Historische Vereniging Sint-Pancras, met op dit moment een oplage van 4100 stuks. Na Vroonermeer-Noord wordt de krant vanaf dit jaar ook bezorgd in de wijk De Nollen, waar veel voormalige Pancrassers wonen.
Met verhalen over de historie, actuele zaken, foto’s uit het verleden en een nieuwe prijsvraag, hopen wij u te interesseren voor het werk
van onze vereniging. Wij wensen iedereen veel leesplezier.
Tineke Venneker, Trudie van Zelm, Geert van Diepen en Frans Hand.

Ik hew ’t vôrig jaar mei in deuze krant nag
had over Dirk van Veen die op ’t zuidend
weunde en weer je vekansiebonne in kon
wissele. Ok was Dirk PV’er ( plaaselijk
verteugewoordeger van ’t SFB, sociaal
fonds bouwnijverheid. Nou heet ‘t BPF
(bouwpensioen voor de bouw).
Ok was Dirk penningmeister van de
plaaselaike katholieke bouwbond afdeling
Oudurp-Sint Pancras zuidend.
Nouw kreeg ik deer reacties op van: ‘Woi
hewe hier op ’t noordend ok zo manje die
dat deed, Jacob Kooy deed dat.’
Hoi werd gewoôn Jaap noemd vezelf. Boi
Jaap kon je ok vekansiebonne inlevere en
Jaap was ok PV’er, dat most je ok weze
om die bonne in te kenne levere bij het
SFB.
Allien boi Jaap was ’t niet zo drok as boi
Dirk, maar die had ok alle roomse uit Oudurp en ’t zuidend van Sint Pancras en dat
ware d’r toen nag héél wat.
Boi Jaap kwamme de are gelovige, waar ’t
noord-end toen meest uit bestond.
Jaap was ok penningmeister van de
plaaselijke bouw en hout, z’n vader was
voorzitter, wat eigenlijk niet mocht via de
statute, maar d’r was niemand aars, die in
’t bestuur wou.

Dus liete ze het maar zo, niemand nam
deer ansoôt an.
Maar Jaap deed ‘r nag meer boi. Bove op
zolder boi Jaap hinge allegaar klere van de
dragers van Memento Mori.
Na iedere begrafenis werde de klere
ofskuierd en nakeke of alle knope d’r nag
anzate
En aars zette Gré (de vrouw van Jaap) d’r
weer ’n paar nieuwe an.
Ok most er regelmatig vergaderd worre op
zolder met de dragers.
Den kon de klare niet OUD worre.
Maar nou hew ik ’t al ‘n toidje over de
boiverdienste van Jaap had en ben ik al
aardig an ’t ofdwale.
Want, hoe kwamme de cente binne die
uitbetaald moste worre an alle inlevers van
de vekansiebonne?
Dat geld most ofhaald worre van ‘t postketoor dat op de hoek van de VijzellaanBovenweg sting, met de heer Blom as
hoofdbesteller.
Blom had zeit, je ken dat geld hale na elf
uur, want den is ’t nooit zo drok, aars ken
’t nag opvalle as je met zo’n zoôd geld de
deur uitgaan.
Zo ging Gré den na elve met ’n koeketrommel in ’n boôdskippetas, want den

Zwarte Zondag en 4 mei. Als onze krant
bij u in de bus valt zijn de herdenkingen al
achter de rug.
Herdenkingen van wrede gebeurtenissen in
een oorlog lang geleden, door nabestaanden nooit vergeten.

Maar hoe onvollediger het beeld van het
verleden, hoe moeilijker het is een parallel
naar het heden te trekken. Daarom is het
vastleggen van wat we weten belangrijk.
Lokale geschiedenis is onderdeel van een
groter geheel en daar is deze krant voor
bedoeld: verhalen uit het verre of recente
verleden. Kennis nemen van wat hier is
gebeurd en tot stand gebracht.
In dit voorjaar ontvangen alle inwoners
van Sint Pancras, de Nollen en de Vroonermeer-Noord deze krant.
Jaap Kooy met handwagen en spullebakkie naar ’n klussie in de jaren zestig.
leek ‘t net of ze an ’t boôdskippies doen
was.
Maar, d’r werde enkele duizende guldes
ophaald boi Blom uit ’t postketoor en
secuur in de koeketrommel deen.
Ien bonk gehoimzinnughoid was dat.
En ’t is altoid goed gaan!
Hans Klanker
Met dank aan Gré Kooy

Trots zijn we op onze mensen van de redactie. Ze hebben het voor elkaar gekregen
om een interessante mix samen te stellen.
Het maakt u vast nieuwsgierig naar onze
andere activiteiten zoals ons jaarboek, De
Klin, onze historische wandelingen en
presentaties.
Laat u niet tegenhouden en word lid van
onze vereniging.
Jos Neve
Voorzitter

Historische wandeltochten in 2022
Ook dit jaar verzorgt de Historische Vereniging, in juli en augustus, dorpswandelingen
met interessante verhalen over de geschiedenis van Sint Pancras.
De wandeltochten staan onder leiding van de ervaren gidsen Piet Keizer, Annelies
Kloosterboer, Willem van Doorn, Harry Olie, Jan Steltenpool en Jaap de Wit.
Wil je op een prettige en ontspannen manier je dorp beter leren kennen, geef je dan op
bij een van de volgende contactpersonen:
Jan Steltenpool
Jaap de Wit

Bouw van de R.K. kleuterschool aan de Benedenweg in Sint Pancras door timmermannen en metselaars: v.l.n.r. Piet Hes, Piet Zeegers, Klaas Zonneveld, ?, Hr Oliemans,
Siem Zeegers, Kees Zeegers, Tinus Kooy. Boven, Jack Klanker, Cor Groen en Cor Kooy

Sperwer 18
Van de Vijzellaan 11

tel. 072-5642908 / 06-16997715
tel. 072-5642906 / 06-37393867

De wandelingen duren ongeveer 2 uur, maar in onderling overleg is alles mogelijk.
Het aantal deelnemers hebben wij gesteld op minimaal 4 en maximaal 8 personen per
groep. Natuurlijk kan er met meerdere groepen worden deelgenomen. Voor alle wandelingen geldt echter dat er voldoende gidsen beschikbaar moeten zijn.
Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.
De wandelingen vertrekken vanaf ons verenigingsgebouw, op Nobelhof 1.
Laat je verrassen door veel wetenswaardigheden over ons mooie dorp!

Hoe de ‘Molenhoeve’ op het allerlaatste moment zijn naam kreeg
Mevrouw Reina Vos – Schot maakte de redactie attent op een interessant stukje
geschiedenis rond de naamgeving van woonzorgcentrum Molenhoeve aan de
Bovenweg in Sint Pancras. Zij stuurde ons een artikel uit de Alkmaarsche Courant
van 5 februari 1958, het jaar waarin het toenmalige spiksplinternieuwe ‘bejaardenhuis’ officieel werd geopend. Zij schrijft: ‘ Pas op het allerlaatste moment besloot
men een eerder gekozen naam te veranderen in de naam die wij allen kennen, de
Molenhoeve.’
door Frans Hand en Geert van Diepen
De krantenkop boven het artikel van 5
februari 1958 luidt: GROTE GEBEURTENIS VOOR SINT PANCRAS. FRAAI
BEJAARDENHUIS DOOR DE BURGEMEESTER GEOPEND. KOSTEN BIJNA
EEN KWART MILJOEN GULDEN!
Daarna windt de verslaggever van de
Alkmaarsche Courant er bepaald geen
doekjes om. Zijn nieuwsbericht over de
gang van zaken rond de naamgeving van
het rusthuis begint met de kop:
Onverkwikkelijk.
Sint-Pancras. Het nieuwe bejaardentehuis
is een sieraad voor de kleine gemeente
Sint-Pancras, waarop men met recht trots
kan zijn. Er heeft zich met de naamgeving
echter een en ander afgespeeld, dat we nu

Korenmolen de Geestbloem en korenmolen de David. Van beide molens waren de
gebroeders Timmerman de eigenaar.

niet dadelijk kunnen bewonderen.
Hiermede is zodanig omgesprongen, dat te
elfder ure de naam ‘Vroonloo’ in ‘Molenhoeve’ werd veranderd.
Deze kwestie heeft in de gemeente heel
wat deining veroorzaakt.
Men kon er niet goed uitkomen en koos
uiteindelijk voor de historische naam
‘Vroonloo’, welke reeds aardig begon in te
burgeren.
Op de officiële openingskaart stond deze
naam dan ook aangegeven. Op de deurmat
bij de hal prijkt met grote letters de naam
‘Vroonloo’ en ook op diverse gebruiksvoorwerpen in het tehuis komt deze voor.
Tot grote verbazing van velen, hoorde men
gistermiddag als naam voor het nieuwe
tehuis ‘Molenhoeve’ noemen, op zichzelf
ongetwijfeld eveneens toepasselijk.
Toch moeten wij onze verwondering hierover uiten daar we meenden, dat de kous
af was toen het stichtingsbestuur onlangs
met meerderheid van stemmen besloot de
naam ‘Vroonloo’ te handhaven.
In de laatste raadsvergadering werd hiertegen nogal enige oppositie gevoerd, doch
tot een duidelijke afspraak kwam het toen
niet. Sommigen wilden uit waardering
voor de firma Timmerman de naam van
de molens tot uitdrukking brengen, wat
begrijpelijk is.
Wat we niet begrijpen is, dat dit op het
laatste moment nog moest gebeuren. Het
besluit hiertoe is genomen in een besloten bijeenkomst van raadsleden en het
stichtingsbestuur. Hierbij zij opgemerkt,
dat Burgemeester en Wethouders zich van
deze min of meer onverkwikkelijke affaire
distantieerden.
Men heeft blijkbaar gedacht ‘Zoeken jullie
het nu maar uit’, met bovengenoemd
gevolg.

De eerste Molenhoeve met inzet de huidige woonzorglocatie.
Op het allerlaatste moment de naam van
zoiets groots als een bejaardenhuis wijzigen? Opmerkelijk. Hoe kon dat in hemelsnaam gebeuren? Pancrasser Piet Keizer,
gewaardeerd medewerker van de Historische Vereniging werpt een licht op de
kwestie: ‘Bij de naamgeving is flink wat
druk geweest uit de hoek van de familie
Timmerman. Zij accepteerden niet dat er
aan hen werd voorbijgegaan en eisten dat
de naam ‘Vroonloo’ werd veranderd in de
huidige naam: Molenhoeve.
Dat de stem van de gebroeders Timmerman doorslaggevend is geweest bij de uiteindelijke naamgeving, had een oorzaak.
De grond waarop het ‘gemeentelijk tehuis
voor alle groeperingen’ was gebouwd,
was van hen geweest. Voor het symbolische bedrag van 1 gulden hadden zij het
aan de gemeente verkocht, op voorwaarde
dat er een rusthuis voor bejaarden zou komen. Wel wilden zij dat er in de toekomst
een kamertje beschikbaar zou zijn als zij
daar aan toe waren.’
Molenaars

Lid worden van de
Historische Vereniging Sint-Pancras

De gebroeders Timmerman waren hardwerkende molenaars, die het voor de wind

ging. In 1884 startte Nico Timmerman een
maalbedrijf met de kleine meelmolen De
Geestbloem, die hij aanvankelijk huurde
en later kocht. Vanwege de beperkte
capaciteit van de molen en de gunstige
omstandigheden kocht Timmerman in
1904 een Zaanse molen, de Koning David,
die op dat moment geen dienst meer deed.
In de zomer van 1904 werd de David afgebroken en later dat jaar weer opgebouwd
in Sint Pancras. Toen De David molen
in bedrijf ging, werd De Geestbloem
gesloopt. De firma Timmerman heeft tot
1934 met De David molen op windkracht
gewerkt. In 1937 verlieten de molenaars
Sint Pancras en vestigden zij zich in een
geheel nieuwgebouwde maalderij aan de
oude Schermerweg in Alkmaar. Molen De
David raakte in verval, pogingen om de
molen voor het dorp te behouden strandden. Na de oorlog, in het voorjaar van
1946, werd De David gesloopt en schonk
de familie Timmerman de vrijgekomen
grond uiteindelijk aan de Pancrasser gemeenschap, mits het perceel gebruikt zou
worden voor een te bouwen rusthuis voor
‘ouden van dagen.’
Bron: Molendatabase ‘Verdwenen molens.’

Ben je geïnteresseerd in het verleden?
Wil je meewerken aan het levend houden van onze geschiedenis voor de volgende
generaties?
Word dan lid van de Historische Vereniging.
Wat levert het lidmaatschap op?
- Het jaarboek De Klin, een paperback met tal van interessante artikelen en foto’s
- Elk jaar een lezing met dia’s of film over ons verleden, die meestal een middag en
een avond voor volle zalen wordt gegeven
- In ons dorp Sint Pancras de huis-aan-huis Voorjaarskrant
- Een expositie of anderszins tijdens de Nazomerfeesten
... en nog veel meer.
Aanmelden?
Je kunt je gegevens e-mailen naar het secretariaat: info@hvsint-pancras.nl.
Ook kun je ons bellen:
Secretaris Jan Steltenpool
Sperwer 18, 1834 XP Sint Pancras
tel.nr. 072-5642908 / 06-16997715
Dit geldt ook bij naam- of adreswijzigingen, overlijden of opzeggen.
Contributie:
De contributie bedraagt ten minste €15,00 per jaar, te storten op bankrekeningnummer NL72 INGB 0000 3565 57, t.n.v. Historische Vereniging Sint-Pancras.

Burgemeester C. Kroonenburg vereeuwigd met de drie gebroeders Timmerman tijdens de
opening van de Molenhoeve op 4 februari 1958. Door de beschikbaarstelling van hun
grond had het drietal een groot aandeel in de stichting van het ‘bejaardenhuis’.
De wandschildering werd destijds gemaakt door de Castricumse kunstschilder J.C.
(Cor) Heeck.

Financiële steun nodig?

60
jaar

U kunt een aanvraag indienen op kossenleijenfonds.nl
Het Kossen-Leijenfonds helpt!

Trappelend
In de geschiedenis van Sint Pancras is 1972 een bijzonder jaar: de geografische
grens die het tuindersdorp lange tijd verdeelde in het Noordeinde en het Zuideinde,
werd in dat jaar opgeheven. Door de gemeentelijke herindeling viel het Zuideinde
niet langer onder de gemeente Koedijk. Tot grote opluchting van iedereen.
tekst: Frans Hand en Geert van Diepen
Vooral voor de bewoners van het toenmalige Zuideinde was dat vijftig jaar geleden
een verademing. De tijd dat de Zuideinders zich het ‘trappelend’ van de gemeente
Koedijk voelden, was voorbij. Ze hoorden
nu bij de gemeente Sint Pancras en waren
blij met het gemeentehuis aan de Bovenweg in hun eigen dorp. De pittige tocht
via sloten of bruggetjes naar het Koedijker
gemeentehuis voor een geboorteaangifte,
het trouwen voor de wet en andere zaken
was voorgoed voorbij.
Als een relikwie uit die tijd hing nog
jarenlang daarna aan de gevel van het huis
van de familie Volkers aan de Bovenweg
(schuin tegenover de huidige winkel Coen
Toko) een bord met het opschrift Trappelend. De woning stond nog net op het
Zuideind, vlakbij de Stenenlaan - het
straatje bij voormalige slagerij Jonker -,
ooit de grens in het dorp..
Over het ontstaan van het woord ‘trappelend’ verschilt men van mening. Sommigen geven er een letterlijke betekenis aan:
‘Het trappelen wat paarden deden bij het

Dorpsgrens tot 1972: de Stenenlaan.

keren van de ploeg aan het eind van de akker. Anderen vinden het de betiteling van
een afgelegen gebied.
Het Westfries woordenboek omschrijft het
woord ‘trappelend’ als volgt:
a. Wendakker, waar het ploegpaard wendt
of keert.
b. Spottend voor afgelegen plaats of ligging.
Later, na de gemeentelijke samenvoeging
van Sint Pancras met Langedijk in 1990
dook het woord ‘trappelend’ opnieuw op.
Toen hoorde men een geboren en getogen
dorper wel eens verzuchten: ‘Nu is Sint
Páncras het trappelend van de gemeente
Langedijk.’ En na de gemeentelijke herindeling in 2022 sombert een oude Pancrasser: ‘Ik vrees dat we nu het trappelend van
Dijk en Waard worden.’
Hoe je het ook wendt of keert, tijden
veranderen, grenzen veranderen, mensen
veranderen.
Mensen van buitenaf, de zogenaamde import, wonen wat graag in Sint Pancras. Van
vroegere grenzen hebben zij geen weet.
Boodschappen doen bij enkel winkeliers
van je eigen kerk is verleden tijd. Maar helemaal weg is de oude markeringslijn tussen het Noordeinde en het Zuideinde nog
niet. Soms krijgt de redactie namelijk een
opmerking van een Pancrasser op leeftijd
in de trant van: ‘Weet je dat er deze keer in
De Klin meer verhalen staan van Zuideinders dan van Noordeinders?’
Over het ontstaan van de grens tussen

Activiteitenkalender 2022
( Alles onder voorbehoud i.v.m. het coronavirus )

30 Maart 2022
Algemene Ledenvergadering in de Geist.
Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30
uur.
15 April 2022
Herdenking Zwarte Zondag 15 april 1945.
Delegatie bestuur legt bloemen bij het
monument.
Vlag halfstok bij het Nobelhof.
4 Mei 2022
Herdenking oorlogsslachtoffers.
Delegatie bestuur legt bloemen bij het
monument.
Vlag halfstok bij het Nobelhof.
Mei/Juni 2022
Verschijnt onze huis-aan-huis krant.
2 Juli 2022
Zaterdagmiddag 2 juli ‘Buurten bij Guurtje’ in het Nobelhof.

Zie info in deze krant.
Juli/Augustus 2022
Historische wandeltochten
Zie info in deze krant.
9 September 2022
Vrijdag 9 september kraam Historische
Vereniging op de nazomermarkt.
Wat weet u van Sint Pancras? Een quiz
met leuke prijzen. Doe mee.
28/29 Oktober 2022
Presentatie ‘Van historie naar heden’ in de
Geist.
Vrijdag 28 oktober, aanvang 20 uur. Inloop
vanaf 19.30 uur.
Zaterdag 29 oktober, aanvang 14.00 uur.
Inloop vanaf 13.30 uur.
Zie info in deze krant
December 2022
Uitgave De Klin nr 37.

OPROEP

Oude foto’s zijn goud waard, net als oude dia’s en videofilms. Misschien kwam je ze
tegen bij het opruimen en dacht je even met weemoed terug aan de momenten van toen.
Aan je eigen jeugd of die van je ouders of grootouders. Aan je ouderlijk huis, je tuin, je
schuur, je akker, je straat of vereniging en al de plekjes die in de loop der jaren veranderd of verdwenen zijn. De slootjes waarin je viste, de buurman met zijn sigaar, de buurvrouw met haar geruite schort, de geit in de berm, de vergezichten aan de grens van het
dorp. Dergelijke foto’s, gemaakt in Sint Pancras zijn bij de Historische Vereniging zeer
welkom. Na scannen of digitaliseren krijg je ze weer retour plus een dankbare glimlach
van de medewerkers van het archief. Wacht dus niet en stuur direct een verrassende
e-mail naar redactie@hvsint-pancras.nl.

het Noordeinde en het Zuideinde schreef
Pancrasser en historicus Jan van Baar
een interessant essay. Zie De Klin nr.36,
december 2021.
Herinneringen aan de oude grens tussen
Sint Pancras en Koedijk
Frans Hand (1954): ‘Ik ben geboren op het
Zuideinde, dus van origine een Koedijker.
Mijn opa was een kleine tuinder. In slechte
jaren moest hij voor bijstand naar het
gemeentehuis in Koedijk.
Dat hij daar voor een beetje financiële ondersteuning bijna op zijn knieën moest bij
een ambtenaar, vond hij verschrikkelijk.
Dat was zijn eer te na. Tierend en scheldend kwam hij dan thuis.’

namen.’ Hij bedoelde de Parallelweg.’Dat
heb je goed gezien,’ antwoordde ik. ‘Dat
komt door de oude grens die hier liep. De
Stenenlaan, waarop we staan, was ooit
de gemeentegrens tussen Sint Pancras en
Koedijk. Zo komt het dat de straat ten
zuiden van de Stenenlaan, de Parallelweg
heet. En ten noorden heet ie, de Mimosalaan.’
Oproep
Heb je ook herinneringen en verhalen uit
de tijd van de oude gemeentegrens tussen
het Pancrasser Noordeinde en het Koedijkse Zuideinde? Over de gevolgen ervan
voor het dagelijks leven van de bewoners
van toen? De Klin redactie hoort ze graag.
Schrijf ze op en stuur uw verhaal naar:
redactie@hvsint-pancras.nl

Wijlen Kees Bakker schreef in De Klin
nr.31: ‘Toen mijn vader en mijn moeder
voor de wet trouwden, moesten ze in
augustus 1950 eerst naar het gemeentehuis in Koedijk. Vanaf het Zuideind zijn
ze toen met de motorschuit van Harry
Olie via de Staalsloot en de Ringsloot
van de Daalmeer naar het gemeentehuis in Koedijk gevaren. Met de kloet
erheen was geen optie, ze droegen hun
goeie goed. Dat Koedijkse gemeentehuis lag aan het Daalmeerpad, eenmaal
terug gaven ze elkaar het ja-woord in de
Witte Kerk op het Noordeinde in Sint
Pancras.
Annelies Kloosterboer (gids dorpswandeling): ‘Een opmerkzame Amsterdammer viel iets op in het dorp. Hij
zei: ‘Vreemd, deze straat heeft twéé

Presentatie ‘Van historie naar heden’ in dorpshuis de Geist
Klaas de Graaf presenteert een serie oude en nieuwe afbeeldingen van Sint Pancras.
Op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Op zaterdag 29 oktober om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Aanmelden/kaarten via info@hvsint-pancras.nl of telefoon:
Jan Steltenpool Sperwer 18
tel. 072-5642908 / 06-16997715
Jaap de Wit
Van de Vijzellaan 11
tel. 072-5642906 / 06-37393867
Entree lid met introducé gratis.
Entree niet leden €3,50.

Nieuw: Buurten bij Guurtje!
Het bestuur van de Historische Vereniging nodigt je van harte uit voor een ouderwets
middagje ‘Buurten bij Guurtje’ in ons eigen verenigingsgebouw op Nobelhof 1 in Sint
Pancras.
De naam ‘Buurten bij Guurtje’ zegt alles over de bedoeling van deze middag. Twee uur
gezelligheid bij een hapje en een drankje, een kleine kwis en muziek van Jan Steltenpool. Gewoon overdag, ter lering ende vermaak op de vrije zaterdag in het eigen dorp.
‘Buurten bij Guurtje’ vindt voor het eerst plaats op zaterdag 2 juli a.s. van 15.30 uur tot
17.30 uur. Aanmelden is verplicht. Je kunt je tot 18 juni a.s. opgeven. Dat kan per email: redactie@hvsint-pancras.nl of bel met Frans Hand tel: 06-42298958.
De toegang voor leden is gratis. Niet-leden betalen € 3,50.
In ons verenigingsgebouw is plaats voor 45 bezoekers.
Meld je dus snel aan voor een plek bij de eerste keer ‘Buurten bij Guurtje.’

PRIJSVRAAG ‘JAARTALLEN IN ONS DORP’
VOOR JONG EN OUD
Van welk bouwjaar ben jij? Het antwoord op die vraag zal voor niemand een probleem zijn. Maar het bouwjaar van de molen of een huis in Sint-Pancras? Het oprichtingsjaar van een vereniging, de verwijzing naar een tragische gebeurtenis of de persoon naar wie een straat of hof is genoemd?
Jolien van den Nieuwboer fotografeerde voor deze prijsvraag 14 jaartallen.
Mijn oplossing:
1

2

3

4

A. Zoek de namen bij de foto’s.
B. Zet de gevraagde letter uit
elke naam in het juiste vak.
Foto 1: Eerste letter
Foto 2: Zevende letter
Foto 3: Negende letter
Foto 4: Zesde letter
Foto 5: Vijftiende letter
Foto 6: Achttiende letter
Foto 7: Twaalfde letter
Foto 8: Vierde letter
Foto 9: Vierde letter
Foto 10: Zesde letter
Foto 11: Tweede letter
Foto 12: Zesde letter
Foto 13: Zevende letter
Foto 14: Zevende letter

5

6

7

Dit zijn de namen in willekeurige
volgorde:
- Witte kerk
- Monument Oorlogsslachtoffers
- Nobelhof
- Kroonenburghof
- A.V.H. Destreelaan
- Twuyvermolen
- Huis Benedenweg 142
- Kabelrijs 59
- Boerderij Bovenweg 61
- Zoldertheater
- Vrone
- Kinderboerderij Jong Leven
- Huis Benedenweg 266
- Zwembad De Bever
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Heb je het woord gevonden en wil je kans maken op een leuke prijs?
Mail je oplossing vóór 30 juni 2022 naar redactie@hvsint-pancras.nl
of doe hem in de brievenbus bij Frans Hand, A.V.H. Destreelaan 69.
Vermeld wel je naam, adres, leeftijd en evt. telefoonnummer.
Uit de goede inzendingen wordt uit drie leeftijdscategorieën een prijswinnaar getrokken.
Mijn naam:
Adres:
Mijn leeftijd:
Mijn telefoonnummer:
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En de winnaars zijn …
De fotopuzzel ‘Bruggen in Sint Pancras’ in
De Voorjaarskrant van mei 2021 was een
succes. Bijna 50 deelnemers stuurden het
goede antwoord in: NOBELHOF.
Door loting werd uit drie leeftijdscategorieen een winnaar gekozen en op 5 juli
2021 vond de prijsuitreiking plaats in het
vereningsgebouw aan het Nobelhof in Sint
Pancras.
Zij ontvingen een cadeaubon van 25 euro
en een nostalgische trommel met inhoud.
Alle inzenders van de prijsvraag ontvingen
een fraaie pen als dank voor hun deelname.
De winnaars met hun prijs:
Falicia en Justin Laponder,
Jeanette Strijbis en Thijs Pompert.
(foto: Koos Schoonhoven)
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