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Van de redactie

Van de voorzitter….Kort verslag van de Algemene
Ledenvergadering op 25 maart 2015
Op woensdag 25 maart 2015 hield de 
Historische Vereniging Sint-Pancras haar 
Algemene Ledenvergadering.

De vergadering werd bezocht door 25 
leden, een kleinere opkomst dan we de 
laatste jaren gewend waren.
De agendapunten werden in vlot tempo 
afgewerkt. Het bestuur is uitgebreid met 
Jaap de Wit. Jacoba Bruntink en Bram 
Kout zijn herkozen voor een periode van 3 
jaar. Jaap de Wit zal zich de komende tijd 

gaan oriënteren welke taken hij binnen ons 
bestuur zal gaan uitoefenen. Jaap stelt zich 
verderop in deze krant voor.

Afscheid werd genomen van Bert Buitink
als webmaster van de vereniging. Bert 
heeft 10 jaar lang onze website
www.hvsint-pancras.nl opgezet en be-
heerd, waarvoor veel dank. Uiteraard heeft 
de vereniging haar dankbaarheid getoond 
in de vorm van een boekenbon.
Rob Kout volgt Bert op als webmaster. 
Verderop in de krant stelt Rob zich voor. 

Om 21.00 uur kon voorzitter Bram Kout, 
onder dankzegging aan de leden, de 
vergadering sluiten. De notulen zullen 
worden opgenomen in De Klin nr. 30, die 
in december 2015 uitkomt.
Na een korte pauze vroeg de voorzitter 
aandacht voor Jan Steltenpool, die ons 

verraste met door hem gezongen liedjes in 
zowel het Westfries als in het Nederlands.

In onze krant, die elk voorjaar verschijnt, 
geeft onze redactie zoveel mogelijk rele-
vante informatie van recente datum.
Ook ditmaal is dat het geval.

Zèlf wil ik graag nog eens benadrukken 
hoe blij wij als bestuur zijn met de vele 
positieve reacties die wij toebedeeld krij-
gen vanuit onze leden.
Dat schrijven wij graag op het conto van 
onze medewerkers!!!
Zij zorgen er mede voor dat wij onze 
“missie” kunnen blijven waar maken. 
Naast mijn medebestuursleden geldt dat 
voor de bezorgploeg, de gidsen, de leden 
van de redactie, leden die ons op technisch 
en onderhoudsgebied ondersteunen en 
onze beide vaste fotografen.
Beide laatst genoemde medewerkers Piet 
Keizer en Mary Geluk hebben de laatste 
jaren gezorgd voor duizenden foto’s van 
allerlei activiteiten in ons dorp. Mary zie 
je werkelijk overal waar wat aan de hand 
is en wat de moeite waard wordt bevonden 
om voor later, vooral voor later, vastge-
legd te worden.
Het gaat dan niet alleen over jubilea van 
verenigingen, maar ook de reconstructie 
van de Bovenweg, de Nazomerfeesten, 
Koningsdag, herdenkingen, Sint Nicolaas-
feest etc. etc.
In samenwerking met het Regionaal Ar-
chief te Alkmaar wordt er gewerkt aan het 
digitaliseren en het voorzien van teksten 
van honderden foto’s. Een zeer arbeidsin-
tensief werk, maar wèl dankbaar!

Ons foto-archief stond ook weer borg 
voor twee nieuwe informatieborden. De 
één bij het Kerkplein en de ander aan het 
Daalmeerpad op de plek, waar vroeger de 
eerste van de zeven bruggetjes was.
Met financiële ondersteuning van de ge-
meente zal het aantal borden in de gehele 
gemeente worden uitgebreid, zo ook in 
Sint Pancras.
Dit zijn zo enkele aspecten van ons werk 
als vrijwilligers van onze vereniging. Wij 
vinden daarin nog steeds ruim voldoende 
inspiratie om dit dankbare werk te blijven 
doen!

Wij hopen dat ook u, als lid of anderszins, 
ons daarin wilt blijven steunen of zult 
gaan steunen!!!

Bram Kout.

Bestemming bereikt! “Ooit onder eigen pannen?????”!
Zó luidde de kop boven een artikeltje op 
de voorpagina van onze nieuwskrant van 
2014!
Inmiddels zijn wij een jaar verder en is er 
heel veel geschreven, gesproken en gede-
batteerd over het subsidie- en accommoda-
tiebeleid in de gemeente Langedijk.
Ook wij ontkwamen niet aan de gevolgen 
van een radicaal confronterend beleid op 
dit terrein. Was er tot en met maart 2014 
nog sprake van een rooskleurig perspectief 
voor wat betreft een eigen accommodatie, 
met de komst van het nieuwe college en 
een andere coalitie-samenstelling stonden 
we weer met lege handen.
Nobelhof 1 en met dit pand ook andere 
gemeentelijke opstallen gingen in de 
verkoop.
De verslagenheid was bij vele verenigin-
gen troef en dus ook bij ons!
We hebben van alles via democratische 
weg geprobeerd om de toezeggingen, die 
verregaand waren, gestand te houden. 
Tevergeefs!!!
Tóch gaven we nog niet toe aan de ge-
dachte dat we uitgerangeerd waren.
Van de kant van de gemeente bestond
weliswaar de wil ons tegemoet te komen 
door een hertaxatie toe te laten passen, 
maar dan nóg zou er een bedrag uitrollen 
dat voor ons niet te behappen zou zijn!

Tóch zijn wij er donderdag 2 april 2015 in 
geslaagd om de financiering voor de reno-
vatie van Nobelhof 1 rond te krijgen!!!
Een voor ons fantastisch resultaat waar wij 
ontzettend blij mee zijn!!!
Het pand zal worden ingedeeld in twee 
gebruikersvormen, nl. een gedeelte als 
woonhuis en een gedeelte als onderkomen 
voor onze vereniging. Dat betekent dat wij 
een kleiner deel gaan huren, maar toch zo-
danig van omvang dat wij onze activiteiten 
kunnen voortzetten!
De financiën die met de renovatie gepaard 
gaan, zullen opgaan aan het gebouw zelf.
De kosten van inrichting zijn voor de ver-

eniging en daar zullen wij nog de nodige 
activiteiten voor moeten ondernemen,
Met uw hulp, in welke vorm dan ook, zal 
ons dat vast wel lukkken!!!

Vooruitlopend op een eigen onderkomen 
hadden wij al een scenario opgesteld wat 
er in dat geval moest gebeuren. Het ziet er 
nu wat anders uit: We gaan huren. Uiter-
aard betrekken wij onze medewerkers, de 
leden, de sponsors, de buren en belang-
stellenden in welke vorm dan ook bij de 
voortgang!

Het bestuur.

Aan het bestuur van Natuurmuseum “Westflinge”

Geacht bestuur,
Hoewel we min of meer in hetzelfde schuitje zitten, nu de gemeente Langedijk het sub-
sidie- en accommodatiebeleid drastisch gaat wijzigen, doet het ons pijn om te moeten 
vernemen, dat u heeft moeten besluiten de stekker eruit te trekken. 
Een museum dat met zoveel liefde en inzet is opgebouwd en is uitgegroeid tot een aan-
winst voor de regio, zou toch op meer steun van de gemeente mogen rekenen.
Ook voor ons is de toekomst nog heel onzeker wat betreft een eigen onderkomen. Dit zal 
echter niet leiden tot opheffing van de “Historische Vereniging Sint-Pancras”.
Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking in al die jaren en wensen u sterkte 
bij de afwikkeling van jullie prachtige museum.

Met hartelijke groeten, 
Bestuur van de “Historische Vereniging Sint-Pancras”.

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”, hartelijk dank daar voor. Inmiddels is de redactie versterkt met Hans 
Klanker, elders in deze krant stelt Hans zich kort voor.

In deze krant aandacht voor Siem Wognum, de uitslag van de prijsvraag 2014 en een 
nieuwe prijsvraag voor 2015. Ook besteden we aandacht aan bestaande en hernieuwde 
evenementen in ons dorp.
Bianca Breed, Nelleke Bruns, Annemarie Wognum, Hans Klanker en Peter Tergau



Nieuw bestuurslid Jaap de Wit
Sinds dit jaar mag ik deel uitmaken van 
het bestuur van de Historische Vereniging 
Sint Pancras.
In welke functie is nog niet geheel duide-
lijk maar dat zal in de loop van 2015 wel 
meer vorm krijgen. Voorlopig ben ik on-
dersteunend lid. Daarnaast ben ik zeer blij 
dat ik mag toetreden tot het gidsenteam 
dat de rondwandelingen door Sint Pancras 
begeleidt.
Maar laat ik me eerst even voorstellen. 
Jaap de Wit, 65 jaar jong, getrouwd met 
Nel en wonend in de van de Vijzellaan. 
Vader van Ilse, Jelle en Maarten en trotse 
opa van 3 prachtige kleindochters Suus, 
Fien en Noor.
Geboren in Sint Pancras op het Noordein-
de. Met een onderbreking van ca. 11 jaar 
altijd in Sint Pancras gewoond en ik kan 
de lezers toevertrouwen met veel woonple-
zier en trots op zo’n mooi dorp.
Sinds 1-12-2014 samen met Nel met pen-
sioen, beiden genietend van onze “nieuwe” 
vrijheid.
Mijn achtergrond is economisch met als 
specialiteit verzekeringen. Werkzaam 
geweest in diverse (management) functies 
bij diverse bedrijven (PEN, Nuon en Rabo-
bank Zaanstreek) en ca. 20 jaar een eigen 
assurantiekantoor gerund.
Op sportief vlak gevoetbald bij SV Vrone 
en momenteel tennis ik nog bij TC Sint 
Pancras.
Ik hoop nog vele jaren een positieve en 
zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de 
Historische Verenging.

Enige maanden geleden 
kwam ter sprake dat de 
Historische Vereniging 
Sint-Pancras op zoek was 
naar iemand die de website 
bij kon gaan houden, omdat 
de huidige webmaster (en 
maker van de site) Bert 
Buitink had aangegeven 
dat hij dit stokje over zou 
willen gaan geven. Eigenlijk 
vroeg vader Bram mij of ik 
misschien iemand wist maar 
toen ik er een beetje over na 
ging denken bedacht ik dat 
ik hier zelf wel tijd in wilde gaan stoppen. 
En in dit kader heeft Peter (Tergau) mij 
gevraagd om iets over mezelf te schrijven.

In 1971 ben ik geboren als zoon van Bram 
en Jannie Kout, zij gaven mij de namen 
Robin Pieter mee, tegenwoordig is mijn 
roepnaam Rob. Vanaf 2007 is daar de 
roepnaam “schat” bij gekomen en vanaf 
2011 de roepnaam “papa”. De eerste 
vanwege mijn vrouw Maris en de tweede 
vanwege onze zoon Daan. Met z’n 3-en 
wonen wij in het verstedelijkte platte-

landsdorp Heerhugowaard, 
samen met katten Bas en 
Poes.

In het dagelijks leven ben 
ik accountmanager bij 
Verwol complete interieur 
realisatie in Opmeer.
Mijn vrouw Maris werkt 
overdag bij Robidus. 
Daarnaast heeft zij haar 
eigen webshop voor al-
lerlei geboorte-gerelateerd 
traktatielekkers en nog 
veel meer.

Vanaf 2011 maakt Daan de gezelligheid 
compleet, wellicht dat de inwoners van 
Sint Pancras hem samen met oma Jannie 
of opa Bram al eens zijn tegen gekomen 
want hij gaat daar elke donderdag met veel 
plezier naartoe.

Als mensen meer van me willen weten 
dan mogen zij me gerust mailen, of er 
antwoord komt hangt uiteraard af van de 
vraag.

Groet, Rob

Nieuwe webmaster Rob Kout

Nieuw redactielid Hans Klanker
Ik ben Hans Klanker 72 jaar oud, gebo-
ren in Zuideinde, gem. Koedijk en er nog 
steeds woonachtig. Ik ben gehuwd met 
Trudy (Truud) Groothuizen, ook zuidein-
der.

Kinderen: drie beeldschone dochters, An-
nemarie, Judith en Inge.

Kleinkinderen: een meisje Robin 10 jaar 
en een jongen David 7 jaar
Werk: (vroeger natuurlijk) timmerman, 
later uitvoerder.

Hobby’s: zaalvoetbal, voetbal kijken Kol-
ping Boys en natuurlijk m’n kleindochter 
Robin, voetbal en David honkbal, stukjes 
schrijven in het Westfries over personen of 
gebeurtenissen en opsturen naar de West-
friese kalender.

TV: Engelse detectives.”

Wij hebben de dagen waarop wij onze 
gevallen landgenoten van de Tweede We-
reldoorlog in onze herinnering oproepen 
achter ons.
Jaarlijks staan vele inwoners van Sint Pan-
cras op 4 mei bij het monument waar op 
15 april 1945 20 landgenoten werden 
gefusilleerd. 
Inwoners, jong en oud in leeftijd…… 
maar allen met dezelfde intentie: blijven 
herinneren!
Zij, die gevallen zijn voor onze vrijheid, 
werden uit het leven gerukt en misten de 
jaren die wij na de oorlog nog mochten en 
mogen meemaken.
Naast het monument van de 20 slachtof-
fers, die al vanaf 1945/1946 jaarlijks wor-

den herdacht, is er in 2011 een tweede 
monument onthuld.
Vele jaren na de Tweede Wereldoorlog 
hebben velen, té velen, zich niet of nau-
welijks gerealiseerd dat er óók slachtoffers 
zijn gevallen, die direct of indirect met ons 
dorp te maken hadden. Het gaat om hen 
die in ons dorp geboren en/of woonachtig 
waren.

Het bestuur van de Historische Vereniging 
heeft in 2009 contact gezocht met het 4 
mei-comité Langedijk. Ons verzoek aan 
hen was om, met financiële steun van de 
gemeente, een herinneringsmonument op 
te richten voor eerder genoemde Pancras-
ser oorlogsslachtoffers. Het College en de 

Raad ondersteunden dit verzoek ruimhar-
tig!
In mei 2011 vond de officiële onthulling 
plaats in aanwezigheid van m.n. vele nabe-
staanden. Zèlfs vanuit Spanje en Zwitser-
land waren nabestaanden over gekomen 
om deze gebeurtenis bij te wonen.
Een en ander heeft bij velen een diepe 
indruk achter gelaten.
Tóch krijgt het bestuur van de Historische 
Vereniging de indruk dat velen onder u 
niet wisten en wellicht ook nu nog niet 
weten, misschien niet kunnen weten, dat 
er in ons dorp 19 slachtoffers te betreuren 
waren.
Vandaar de aandacht die wij, middels deze 
uitgave, aan die slachtoffers willen wijden.

Bij de foto’s staan de namen. 
Meer uitgebreide gegevens vindt u in de 
uitgave “Pancrasser oorlogsslachtoffers 
1940-1947”, een uitgave van de Histori-
sche Vereniging. 
Deze is verkrijgbaar bij The Readshop 
/ drogisterij Soorsma aan de Bovenweg 
voor € 7,50.

Het bestuur.

Johan Groen (foto ontbreekt)
Geboren: 26 januari 1912.
Overleden: 20 februari 1942 als kor-
poraal-machinist op de Hr. Ms. Tromp, 
gesneuveld tijdens gevecht met Japanse 
vloot in de Javazee.

Zeventig jaar later
Pancrassers

die tijdens of als gevolg van de
Tweede Wereldoorlog

het leven verloren.

K.Barten Gerrit Luit Bruin Aldert Bijpost Cor Gootjes Remmert van Graft Dirk Groen Cor Groothuizen Jan Groothuizen Dirk Kloosterboer

Trien Kloosterboer Ds. Paul Krop Cornelis Leijen
Johannes Jacobus 
Franciscus Ruyter Cor Smit Cor Wagenaar Jaap Wagenaar Piet Wagenaar Rinze van der Werff

Wij hebben het hier over de wandeltocht, 
waarbij de aandacht wordt gericht op de 
historie van ons mooie dorp!
U kunt zich daar voor aanmelden bij één 
van de volgende adressen:
- Jan Steltenpool, Sperwer 18.
  Tel: 072 564 29 08.
- Jaap de Wit, v.d.Vijzellaan 11.
  Tel: 072 564 29 06.
- Bram Kout, Benedenweg 84.
  Tel: 072 564 30 12.
In juli en augustus wandelen wij op aan-
vraag op de woensdagen om 14.00 uur en 
om 19.00 uur.
In de perioden mei t/m oktober ook op een 
andere dag dan de woensdag, echter alleen 
als er gidsen beschikbaar zijn
We bieden u een arrangement aan voor
€ 7,50 p.p. Daarvoor krijgt u, naast de 
wandeling van ± 1½ uur, koffie of thee 
+ gebak aangeboden! Maximale groeps-
grootte: 8 personen. Start- en eindpunt: 
Dorpshuis “De Geist”, Vinkenlaan 7, 
1834GN Sint Pancras.

Wegens succes vervolgd!



Siem Wognum

Beste Siem,
Nog even, op de valreep, nadat je bent 
vertrokken naar je meisje. Wil ik jullie al-
lebei nog even een zoen geven en de beste 
wensen. Voor de lange, eeuwigdurende 
reis, die jullie hebben moeten ondernemen. 
Omdat dit, voor iedereen, en al vanaf de 
geboorte, nu eenmaal het onvermijdelijk 
lot is dat ons wacht.
Wij kennen elkaar al uit 1929, toen jij 5 
jaar oud was, en ik 3.
Toen al kwam jij vaak naar ons huis, om 
samen te spelen met de Dinky Toys auto-
tjes op de latten onder de Bretonse tafel in 
de eetkamer. Waarbij wij ons voorstelden 
dat die latten de Bovenweg waren. En de 
splitsing die welke naar de Hoek en naar 
de Twuyverweg leidden.
Later, toen we groter waren, en als je 
moeder broeder had gemaakt en mij had 
uitgenodigd daarvan mee te eten, was dat 
een feest.
Dan kwam jij me halen met je fiets, en zat 
ik op de stang ervan.
Toen we daarbij een keer, op een avond, in 
de Van de Vijzellaan reden, en het door het 
voorwiel van je fiets naar voren geworpen 
zand in het licht van je lantaarn schitterde, 
dacht ik, dat het goud was. Jij zei van niet, 
maar ik hield vol en we stopten.
Toen zag ik in het licht van de lantaarn, 
terwijl jij het voorwiel liet draaien, dat jij 
(tot mijn spijt) gelijk had. Later zijn we 
elkaar wat uit het oog veloren.

Nu pas kom ik te weten dat jij na 10 mei 
1940, en dus tijdens de Duitse bezetting 
van ook Nederland, onder tenslotte zo’n 
dikke 235.000 anderen, ‘te gast was uitge-
nodigd’ om in de Arbeitseinsatz verplicht 
te moeten gaan werken als wat handig als 
‘gastarbeider’ was gedoopt.
Maar jaren later, sinds je die lezingen ging 
houden, hernieuwde onze vriendschap zich 
weer.
Decennia lang heb jij je best gedaan om 
niet alleen talloze Pancrassers, maar ook 

mensen uit de omstreken te onderhouden 
en amuseren met je lezingen met diaposi-
tieven.
Waarbij Anton Bal je altijd trouwe mede-
werker was.
De klap op de vuurpijl daarbij was, toen 
op 19 september 2012 het 100-jarig be-
staan van het Pancrasser doktershuis werd 
gevierd, niet alleen Sunterepers, maar ook 
uit de (verre) omstreken gekomen belang-
stellenden plezierde en leerde.
Bovenstaande foto is daarvan het bewijs.
In de nacht van 14 op 15 december lijk 
je te hebben moeten dromen van Cebina 
Horseling. Die eens het lieve mooie meisje 
was waar je op viel, en dat is gebleven, 
ook nadat jullie met elkaar trouwden.
Zoals Ellen Figee dat voor mij was en 
bleef.
Je had de geestigheid kunnen opbrengen 
om in je al voor je dood voorbereide over-
lijdensadvertentie te doen alsof je naar je 
meisje ging.

En je bedankte “buurman dr. Zonneveld en 
de meiden van de Evean voor alle aan-
dacht en zorg aan ome Siem gegeven.”
Ondanks het feit dat je geen poespas wilde 
hebben kwam er toch een al eerder door 
jou voorbereid stukje in de krant.

Nu is (jammer genoeg) het leven ook nog 
zo, dat, volgens de leus, niemand beter 
bediend is dan door zichzelf.

Welnu, wat let ons dan te denken, dat wij 
na de dood naar een feest gaan? Waar wij 

worden verwelkomd en ingehaald door 
allen die ons lief zijn geweest. En daar dr. 
Destrée je zal omarmen en zal bedanken 
voor al het goed dat je hebt gedaan. Dat is 
dan ook gebeurd.
Want ik zie het duidelijk en absoluut on-
weerspreekbaar voor me.
Zo verzekert jou, even op de valreep nog, 
je nu ook oud geworden vriend Charles.
Die eindigt met deze afscheidsgroet.

Siem Wognum was als tuinder goed
Als spreker was hij nog beter

Als vriend was hij het best
Het goed zijn zat hem in het bloed

Het best werd ie nag op ‘t lest
Hij kwam uit een goed nest.

Siem Wognum tijdens een van zij lezingen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van het doktershuis in Sint-Pancras op 19 september 2012. Op de foto rechts van Siem 
zitten op de voorste rij Jos en Joke Neve,als nijvere en liefdevolle beheerders van het zo 
mooie doktershuis.

Siem Wognum 15 december 2014
17.12.14.

Hij is naar zijn meisje

Simon Wognum
sinds 3 februari 2014

weduwnaar van Cebina Wognum-Horseling

* Sint Pancras † Sint Pancras
   22 januari 1924    15 december 2014

 Namens de familie:
 Dries en Anne

Wij bedanken buurman dr. Zonneveld
en de meiden van Evean voor alle aandacht en zorg

aan ome Siem gegeven.

Correspondentieadres:
Fam. Wognum
Benedenweg 79
1834 AK  Sint Pancras

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

 De door Siem al voorbereide overlijdens-
advertentie.

 Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat

 Siem Wognum

 is overleden
 
Siem heeft in het verleden heel veel betekend
voor de IJsclub Sint Pancras. We zijn hem veel
dank verschuldigd en we zullen hem missen.
 

Bestuur, medewerkers en leden van de
IJsclub Sint Pancras

Nòg een eerbewijs aan de zo actieve en 
een rechte schaats rijdende Siem.
Waarbij Anton Bal opmerkt:
“Dit staat nu weer in de krant, ook voor 
de ijsclub heeft hij ontzettend veel werk 
verricht.
Dank zij Siem hebben we hier een heel 
mooie – en multifunctionele ijsbaan.
Waar in de zomer kloetwedstrijden zijn 
en demonstraties zijn van radiografisch 
bestuurbare modelboten.

De redactie heeft een aantal vertegenwoordigers van organisaties verzocht zo mogelijk 
in een kernachtige quote Siem Wognum te “beschrijven”

Reactie burgemeester J. Cornelisse:
Voor de Historische Vereniging Sint-Pancras,

Gaarne voldoe ik aan uw verzoek voor een quote met betrekking tot de overleden heer 
Siem Wognum.

“Indrukwekkend hoe dwingend een karakter kan zijn, hoe een mensenleven zich kan 
ontwikkelen en hoe groot de gerichtheid op en verbondenheid met Sint Pancras was. 
Dhr. Siem Wognum als voorbeeld dat velen kan inspireren.”

Met vriendelijke groet,

J. Cornelisse.

Reactie Frans Sijswerda. Voorzitter Dorpsplatform Sint Pancras:

In memoriam Siem Wognum in het Noord-Hollands Dagblad op 18 december 2014.

Siem Wognum, mijn vraagbaken. 
Toen ik in 1971 in Sint Pancras kwam 
wonen werd mij duidelijk in de loop van 
de jaren daarna dat je om 1 persoon niet 
heen kon, dat was Siem Wognum. Overal 
kwam je hem tegen en steevast maakte hij 
een praatje met je waarbij je meteen op de 
hoogte werd gebracht van de problemen in 
het dorp. Hij had overal een gefundeerde 
mening over, gestaafd door feiten en ook 
omdat hij een fabuleus geheugen had van 
wat er in het verleden was afgesproken. 
Hij wist ook voor de meeste punten een 
oplossing en zocht dan de verantwoor-
delijke personen op om dat met hen te 
bespreken. Zijn visie was ronduit ge-
weldig, hij keek soms meer dan 25 jaar 
vooruit. Ik hield me soms alleen bezig met 
de alledaagse zaken, maar hij wist je op de 
feiten te drukken, die zich op langere ter-
mijn zouden voordoen en waar je op moest 
letten, want anders ging het helemaal 
fout. Als je dan bij hem en zijn meissie 
op bezoek was kon je je vragen aan hem 
kwijt, hij gaf je een goed advies en je had 
altijd een tas vol met groente uit zijn tuin 
in je fietstas op de weg naar huis. Zal me 
altijd bij blijven hoe hij de historie van 
zijn geliefde dorp tot uitdrukking bracht in 

zijn presentaties met zijn vaste maat Anton 
Bal in De Geist. Ook zijn verhalen over 
vroeger, zijn inzet voor meerdere zaken 
voor de gemeente Sint Pancras in verschil-
lende functies gaf je zoveel energie, dat je 
meteen aan de slag ging om te helpen. Hij 
kwam 4 jaar geleden op zijn klompen bij 
mij langs met de mededeling dat hij een 
nieuw lid zocht voor het Dorpsplatform en 
voordat je het wist was je lid geworden. In 
de daarop volgende jaren werd het overleg 
met hem intenser en hij werd mijn vraag-
baken, waar ik mijn antwoorden kreeg. 
Soms niet altijd naar je eigen mening, 
maar als je verder keek had hij gewoon 
gelijk. Dat was voor sommige personen 
niet altijd gemakkelijk, maar hij ging recht 
door zee, draaide er niet om heen. Zijn 
hoogtepunt vond ik de twee boeken die hij 
samen met Ger van Dijk en Bert Buitink 
heeft gemaakt. Hij had verschillende 
personen gecharterd om hier een rol in te 
spelen en dat was een prestatie ven jewel-
ste. Hij wist net als bij andere “projecten” 
het onmogelijke mogelijk te maken.
Ik ben zeer dankbaar dat ik (voor een klein 
deel) deelgenoot mocht zijn van zijn (pro-
minente) aanwezigheid in Sint Pancras en 
dat hij mijn vraagbaken was; ik mis hem.

Op 15 december 2014 is de heer Siem Wognum, prominent dorpsbewoner, mede-oprichter én erelid van de Historische Vereniging Sint-Pancras overleden.
Het is ons gelukkig mogelijk gebleken om vlak voor het ter perse gaan van onze jaarlijkse uitgave De Klin een in memoriam op te laten nemen. Helaas konden we niet meer een 
terugblik van de heer Charles Destrée, goede vriend van Siem Wognum, plaatsen. Met goedkeuring van de heer Destrée plaatsen we het in deze krant.



Lid worden van de
Historische Vereniging Sint-Pancras

 
Draagt u ons verleden een warm hart toe en wilt u meewerken aan het levend hou-
den 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
A.A. (Bram) Kout, Benedenweg 84, telefoonnummer 072 564 30 12
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.

32 51 4

Te koop bij de vereniging

Via Jacoba Bruntink kunt u de ansicht-
kaarten, het trommeltje, de vlag van Sint 
Pancras, de broederzak (met recept) of 
een oude “De Klin” kopen. Tevens zijn 
verkrijgbaar de boeken “65 jaar later, een 
herinnering aan een fusillade”, “Pancras-
sers onder de wapenen in de tropen 1946-
1962” 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  
tijdens de Nazomerfeesten zijn de artike-
len uiteraard ook te verkrijgen.

Prijsvraag 2014
Uitslag prijsvraag 2014.
Prijswinnaar fotopuzzel “Klompen”
We hebben gemerkt dat het een lastige 
opgave was. Een handjevol inzendingen 
mochten we ontvangen. Als winnaar is Jan 
Groot uit de bus gekomen.
Zoals bekend ontvangt de prijswinnaar een 
gratis lidmaatschap van een jaar voor onze 
vereniging.En wat een toeval................. 
Jan was nog geen lid!
Alle deelnemers hartelijk dank voor de 
deelname.

Succes met de nieuwe puzzel.
Bianca Breed, Anna Wognum & Nelleke 
Bruns.

Op de foto ziet u Jan met een mooie hor-
tensia en de KLIN.

De uitslag van de klompenpuzzel is:
1. de heer Van Graft
2. de heer Sleebos
3. de heer N. Verduin
4. de heer D. Wognum
5. de heer H. Schuur

Zoals Hans Klanker al elders in de 
krant aangaf is een van zijn hobby’s het 
schrijven van stukjes in het Westfries 
over personen of gebeurtenissen. Van 
zijn hand is onderstaande beschrijving 
van Klaas van Dijkhuizen.

We hadde hier vroeger  in ’t durp ok ’n 
loôdgieter, dakdekker, electrisjen, ka-
chelsmid, fietsemaker kortom Klaas van 
Dijkhuize want zo hete ie, verkocht en 
repereerde van alles.
 Later verkocht ie ok nag koppies en skut-
teltjes en zuks allegaar wat deer bai hoort.
De joôs van Klaas (en kloinzoôn inmid-
duls, die d’r ok alweer bai is)zitte nou ok 
alweer puur zo’n toidje in ’t bedroif, dat ze 
van vader Klaas overnome hebbe, ze hewe 
wel ’n zoôtje ofstote, ’t was aars veuls te 
drok.
Ze benne in 2022 Kôninkluk want den 
bestane ze al 100 jaar.
Maar, zo ver was ’t nag lang niet dat ik in 
de jare zestug met Klaas van doen had, 
Klaas was toen nag de baas over ’t bedroif 
en over z’n joôs!

Klaas van Dijkhuizen
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1. Pad bij  kinderboerderij ‘Jong Leven’
2. Naam van de wik van de 1e veiling van Sint Pancras.
3. Hoe heet ons zwembad
4. Naam van ons dorpshuis
5. Museum dat er niet meer is
6. De langste weg van Sint Pancras
7. Hoe heet ‘t trappelend van Sint Pancras?
8. Ander woord voor gedenkteken

Welk woord leest 
u in de gearceerde 
hokjes en hoeveel 
maal komt de letter 
e voor in de namen?

Stuur uw oplossing naar: Bianca Breed (zonbreed@quicknet.nl) of Anna Wognum (anna_wj@live.nl).
De prijswinnaar krijgt een jaarlidmaatschap van de Historische Verenging.

Nou had ik in die toid ’n oud huisie kocht 
en deer most van alles  an beurt worre.
’n doesj en WC zatte d’r vezelf niet in en 
d’r most ok nag ’n stukkie anbouwt worre, 
De meterkast en ’t electra was ofkeurt dat 
ik most ’t ien en ’t aar bij Klaas vedaan 
hewe.
 En, hai most ok ’n skema’tje make voor 
de PEN, ik had zelf ’n eletriker die ’t ’r 
in zou make, maar dat mocht allien onder 
de super visie van Klaas,’n erkend PEN 
bedroif, dat was voorskrift bij de PEN en 
Klaas had ’n erkend PEN bedroif.
Voor gas en water had ik ok spulle nôdug 
dus dat most ok bai Klaas vandaan kome, 
’n vriend zou de WC en doesj voor mekaar 
make .  
Voor de anbouw en verbouw hielpe femilie 
en vriende.
Dat, jullie begroipe dat ik deer skoftug 
bloid mee wazze  dat die me allegaar holpe 
hewe netuurluk!
 Maar ant ent van ’t liedje most ’r  betaald 
worre, zo ok de matriale die ik bai Klaas 
haalt had.
Dat ik na een paar maande naar Klaas toe 
want ik had nag steeds niks hoort over 
de rekening weer ik ’n toidje terug al om 
vroege had.
Ja, zee Klaas ’t is bar druk weest en ik 
hew ’r nog gien toid voor had, maar, over 
veertien dage is ie klaar oor, da’s mooi 
docht ik, want ik wilde wel eens wete hoe 
ik d’r voor sting.

Dat met veertien dage kwam ik weer bai 
Klaas an en vroeg weer om de rekening.
Ja, zee Klaas en hoi krabde d’r us achter 
z’n  oor, ’t is wèèr bar druk weest en de 
evunde vliege om ’t is zo weer dinsdag 
en den is er Peyton Place en den doe je 
netuurluk  ok niks want den moet je t.v. 
koike.
Op ’t ent hew ik toch me rekening krege, 
ik denk dat Klaas ’n Peyton Place over-
sloege had!

Auteur: Hans Klanker

Foto
Mevrouw W. van Dalen – Geluk bracht 
onderstaande Post Card, verzonden in 
1942, onder de aandacht.

Wie kan ons vertellen welk huis dit is?
Uw “oplossing” graag naar de redactie of 
naar info@hvsint-pancras.nl

Puzzel
2015

Activiteiten 2015
Zomerseizoen
Historische wandelingen met gidsen, info 
via Bram Kout (072-5643012) of 
Jan Steltenpool (072-5642908).

Augustus (21, 22 en 23)
30-jarig jubileum van de vereniging, 
o.a. een meerdaagse fototentoonstelling 
“vroeger-nu” in De Geist.

September
Kraam op de nazomermarkt.

Najaar (datum nog niet bekend)  
Presentatie over “De Veert”

December
Uitgave Klin 30


