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Onze redactieleden hebben zich weer met 
veel enthousiasme ingezet om u het een 
en ander over en vanuit onze vereniging 
aan wetenswaardigheden aan te bieden.

Ons jubileumjaar ligt alweer geruime tijd 
achter ons. Bestuur en medewerkers kun-
nen terugzien op een geslaagde opzet. In 
de jaaruitgave “De Klin” heeft u daarover 
veel kunnen lezen en bekijken dankzij de 
uitgebreide reportage van Ger van Dijk, 
voormalig bestuurslid. Wij hebben daarop 
veel positieve reacties ontvangen. 
Wij hopen, dat onze activiteiten in de ko-
mende jaren voor u voldoende aanleiding 
geven onze vereniging te blijven onder-
steunen.

Eén van de pijlers waarmee de Histori-
sche Vereniging altijd hoog scoort wordt 
gevormd door de presentaties van Siem 
Wognum en Anton Bal.
Op dinsdag 10 mei a.s. zullen zij u nog 
éénmaal laten genieten met verhalen en 
beelden van ons fraaie dorp. 
Het zal voor Siem de 75e en voor Anton 
de 50e keer worden!!!
Honderden dorpsgenoten, maar ook men-
sen van buiten ons dorp, hebben van hun 
presentaties genoten. Het zal dan ook met 
enige weemoed gepaard gaan als wij die 
avond dat laatste optreden gaan beleven.

Inmiddels is er achter de schermen ge-
werkt aan het vinden van opvolgers en dat 
is gelukt! 
Wij hebben Piet Schuit bereid gevonden 
zich op deze taak te gaan voorbereiden. 
Hij zal daarbij worden ondersteund door 
Jan Willem Keizer voor wat betreft het 
technische gedeelte.

Siem en Anton hebben zich bereid ver-
klaard hen in de voorbereiding te onder-
steunen. 
Dit betekent zonder meer dat het anders 
wordt. Wij hebben er het volste vertrou-

wen in dat ook Piet en Jan Willem erin 
zullen slagen ons leuke en boeiende avon-
den te bezorgen.

Het bestuur is inmiddels met één persoon 
uitgebreid. Tijdens de ledenvergadering 
van 10 maart jl. is Gré Ros - Ursem met 
algemene stemmen door de leden tot be-
stuurslid gekozen.
Gré, wij allen wensen jou veel plezier met 
deze voor jou zoveelste uitdaging!

Wij blijven, naast andere activiteiten, wer-
ken aan ons accommodatieprobleem. 

Tot slot wensen wij u allen een mooie zo-
mer toe met veel ontspannende momenten!

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, daar-
bij gesteund door een aantal “gastschrijvers”, dank daar voor.  In deze krant o.a. aandacht voor de nieuwe samenstelling van het bestuur,
Annie Kloosterboer, die in 2010 is overleden, een “sprekend” gedicht, de uitslag van de prijsvraag 2010 en een nieuwe prijsvraag voor 2011.

Bianca Breed, Nelleke Bruns, Greet van Vegten, Annemarie Wognum en Peter Tergau.

Van de voorzitter

Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2011, korte impressie
De Algemene Ledenvergadering van 
de vereniging vond, zoals gebruikelijk, 
plaats in het oude Gemeentehuis van Sint 
Pancras. Aan de vergadering namen 29 
leden (inclusief het voltallige bestuur) 
deel. Naast de gebruikelijke agendapunten, 
zoals jaarverslag secretaris en financiële 
verantwoording door de penningmeester 
stonden de toetreding tot het bestuur van 
Gré Ros en de herverkiezing van Jacoba 
Bruntink en Bram Kout op de agenda.
Gré werd met acclamatie gekozen in het 
bestuur, zij draaide al enige tijd mee als 
aspirant bestuurslid. Ook Jacoba en Bram, 
die zich herverkiesbaar hadden gesteld, 
werden door de vergadering met acclama-
tie herkozen, Jacoba blijft penningmeester 

en Bram blijft voorzitter van onze vereni-
ging.

Na een korte pauze heeft Anton Bal een 
tweetal films vertoond, het eerste deel 
van de film “Langedijker Muizen” en 
een van de 20ste wielerronde (1992) van 
Sint Pancras, gemaakt door Mart Möls. 
Vele deelnemers aan deze ronde werden 
herkend door de in de zaal aanwezige 
leeftijdsgenoten.

Bestuur m.i.v. 10 maart 2011:
Staand v.l.n.r: Peter Tergau, Bram Kout en 
Jan Steltenpool
Zittend v.l.n.r.: Gert Leijen,
Gré Ros-Ursem en Jacoba Bruntink

Winnaar Prijsvraag in de Krant van 2010
In de vorige krant van maart 2010 stond de 
prijsvraag met de foto’s van voordeuren. 
Een lastige klus hebben we gemerkt.  Maar 
toch….. we hebben een winnaar!
Mevrouw Klaver van de Magnolialaan 
wist alle voordeuren in Sint Pancras te vin-

den. “Het was wel lastig”, vertelde ze ons.
Zij heeft een gratis lidmaatschap voor een 
jaar van de Historische Vereniging gewon-
nen. 
Een leuk detail ;  de familie was nog geen 
lid van onze vereniging.

Bianca Breed heeft haar de prijs met een mooie bos tulpen overhandigd. Uiteraard heb-
ben we de laatste “Klin” er even bij gedaan.

Bezorgers
We zijn een grote vereniging met leden in heel Noord-Holland. Wij zoeken bezorgers 
voor delen van Alkmaar, Oudorp en de Achterweg. Heeft u interesse om twee maal 
per jaar een rondje extra te fietsen? Wellicht gaat u regelmatig naar Alkmaar voor 
uw werk of hobby?

Wie o wie wil ook de “externe” leden blij maken met De Klin en de Krant?
Informatie over de betreffende wijken of straten bij Jacoba Bruntink,
e-mail: jacoba.bruntink@gmail.com.

Medewerkers archief en archiefonderzoek
De vereniging heeft inmiddels een behoorlijk archief met daarin veel informatie in 
zowel handgeschreven, gedrukte als gefotografeerde vorm. Naarstig zijn wij op zoek 
naar assistentie om ons archief goed in kaart te brengen en te houden.
 
Heeft u belangstelling om archiefonderzoek te doen, bijvoorbeeld bij het Regionaal 
Archief, gevestigd in het gebouw van de Ambachtsschool aan de Bergerweg te Alk-
maar, meldt u zich dan aan bij het secretariaat van onze vereniging. Het Regionaal 
Archief organiseert ook regelmatig informatieavonden.

Oproepen:



Een man van woorden

Er is een man, in ons dorp Sint Pancras
Die is nog oh, zo kras

Hij is strijdbaar, tot aan de hoogste heer.
Als het niet lukt, doet dat vaak heel zeer.

Zijn geheugen laat hem ook nog lang niet in de steek.
Alles weet hij over onze streek.

Hij vindt soms de moderne tijd een beetje maf.
Maar weet veel van de huizen en families af.

Hij heeft al heel lang samen met zijn vrouw een gelukkig leven.
Daardoor kan hij veel energie en liefde aan anderen geven.

Hij is een voorbeeld voor veel mensen,
En IK, hoop net zó oud te worden.

Dat ga ik wensen.

Maandagavond 13 december 2010 was 
het jaarlijkse vrijwilligersuitje van de 
Historische Vereniging. 

Vorig jaar werd er een bezoek gebracht aan 
de museumwinkeltjes van Aris Bouwens. 
Dit jaar bleven we dicht bij huis, gezellig 
in ons eigen dorp, in De Geist. 
Iedereen was vanaf 17 uur van harte 
welkom in het dorpshuis. Gestart werd 
met een drankje. Zittend aan lange tafels 
kon iedereen een beetje bijkletsen. Het jaar 
doornemen wellicht. Een mooi jaar voor 
onze vereniging; het jaar van het 25 jarig 
bestaan.
Nadat iedereen een borrel had, nam Jacoba 
Bruntink het woord. Vervolgens sprak 
Bram Kout, de voorzitter, een aantal woor-
den. Woorden van dank en trots.

Het buffet werd geopend. Iedereen schui-
felde voetje voor voetje langs de dampen-
de schalen boerenkool en worst. Dan ook 
nog de keuze voor jus of piccalilly. De
boerenkoolmaaltijd smaakte iedereen 
goed. Iedereen werd ook nog getrakteerd 
op een toetje. Heerlijk! 
Na de maaltijd, tijdens de koffie, stond 
Jan Bijpost op. Jan was inwoner van Sint 
Pancras, nu van Koedijk. Hij vertelde vol 
enthousiasme over zijn kinderjaren op “ut 
zuidend”, zijn schooltijd in Oudorp, enkele 

winkeltjes 
in het dorp 
en nog 
veel meer. 
Natuurlijk 
kwam er 
vanuit de 
zaal reactie 
of aanvul-
ling.
Rond kwart 
voor negen 
ging iedereen tevreden huiswaarts. Vele 
enthousiaste reacties riepen zij nog bij de 
deur. Zo van : “het was gezellig”, “dank 
voor de uitnodiging”, “lekker gegeten 
hoor!” 

Nou, de Historische Vereniging heeft u, 
als vrijwilliger, willen bedanken voor de 
inzet het afgelopen jaar middels deze leuke 
geslaagde avond.
Foto’s van deze avond kunt u vinden op 
onze website www.hvsint-pancras.nl

En we wachten af wat het bestuur eind 
2011 weer voor leuks voor de vrijwilligers 
in petto heeft!
Wij kijken er in ieder geval al weer naar 
uit!

Lekker smikkelen………….

Voorstellen (nieuwe) bestuursleden

Mijn naam is Jan Steltenpool, ik ben 
sinds maart 2010 secretaris van de
Historische Vereniging Sint-Pancras.

Ik ben geboren op 21 januari 1948 te Wer-
vershoof, een dorp dat mij nu nog steeds 
na aan het hart ligt.
In 1969 rondde ik de opleiding tot on-
derwijzer af. Na mijn diensttijd, ik had 
inmiddels mijn vrouw Elja leren kennen, 
werd ik aangenomen als onderwijzer op 
de Paus Johannesschool, waaraan ik tot 
augustus 2010 verbonden was en waar ik 
met ongelofelijk veel plezier heb gewerkt. 
Nu geniet ik dus alweer enige tijd van 
mijn prepensioen. Omdat ik altijd al een 
meer dan gemiddelde interesse had in ge-
schiedenis en vooral die van Westfriesland 
en Sint Pancras, hoefde ik niet lang na te 
denken toen mij gevraagd werd secretaris 
te worden.

Sport is altijd mijn grote passie geweest, 
zowel actief als passief. Al gauw ben ik lid 

geworden van Vrone en heb vele jaren met 
ontzettend veel plezier in het eerste elftal 
gevoetbald. Ook heb ik bijna 25 jaar deel 
uitgemaakt van het “Wielercomite Sint 
Pancras”. 

Naast al het sportieve speelt ook de 
muziek een grote rol in mijn leven. Ik heb 
mezelf gitaar leren spelen om op school 
de kinderen tijdens het zingen te kunnen 
begeleiden. Westfriesland heeft mijn hart 
gestolen: de omringdijk, de mensen, de 
cultuur, de geschiedenis en de taal.

Samen met 6 anderen ben ik lid van de 
“Westfriese Deurlopers”, een groepje dat 
zich al wandelend bezighoudt met allerlei 
aspecten van de Westfriese cultuur.

Mijn naam is Gerrit Leijen en ik ben 
geboren in 1938.

Getrouwd met Janneke Booy, we hebben 
vier kinderen. Janneke en ik wonen aan de 
Benedenweg 286, dat ook mijn geboor-
tehuis is. Het huis is in 1908 gebouwd in 
opdracht van mijn overgrootvader Dirk 
Leijen. 

Mijn naam is Gré Ros, ik ben geboren als 
Gré Ursem aan de Benedenweg 300 in 
Sint Pancras (toen nog Koedijk).

Mijn vader en broer waren daar tuinder, nu 
staan daar allemaal huizen, wel jammer, 
maar ja iedereen wil graag wonen.
Ik doe al jaren vrijwilligerswerk, eerst op 
de lagere school, maar op een gegeven 
moment wilden mijn twee zoons op de 
voetbal, dus stond ik elke zaterdag langs 
de lijn naar hun wedstrijden te kijken. Al 
gauw werd ik gevraagd om in het jeugdbe-
stuur van Vrone te komen. Dat heb ik toen 
gedaan en doe daar nog steeds vrijwilli-

gerswerk. Ook de Zonnebloem ligt me na 
aan het hart, dit is weer een heel andere 
groep mensen waar je voor bezig bent, 
maar fantastisch om te doen!
Na ruim vijfentwintig jaar ga ik mijn 
werkzaamheden bij beide verenigingen 
op een lager pitje zetten. Toen kwam de 
Historische Vereniging op mijn pad, en als 
echte Pancrasser vind ik dit een fantasti-
sche vereniging. Over echte Pancrasser 
gesproken, even een kleine anekdote. Ik 
zat vorig jaar op het terras van de Molen-
hoeve te praten met enkele bewoners toen 
het gesprek kwam op het Kossen/Leijen-
feest, een mevrouw (geen Pancrasser dus) 
vond dat ik wel veel wist van deze heren. 
Ja zeg ik ´Ik ben een echte Pancrasser´, 
even verderop zat meneer Groen (inmid-
dels overleden) en die zei: “je benne 
helegaar gien Pancrasser, je benne ien 
Zuidender!” Tja dat was even schrikken, 
en toen had ik die mevrouw nog veel meer 
uit te leggen! Intussen heb ik al een beetje 
mogen proeven hoe het bij de Historische 
Vereniging Sint-Pancras reilt en zeilt. 
Er zijn veel vrijwilligers bezig met onze 
historie en ik hoop daar ook mijn steentje 
aan bij te dragen.
Met vriendelijke groeten, Gré Ros.

Activiteitenkalender 2011
4 mei 2011: Onthulling gedenkteken Pancrasser oorlogsslachtoffers 1940 - 1947
10 mei 2011: Lezing/presentatie door Siem Wognum en Anton Bal in De Geist
3 t/m 11 september: Aanwezig bij de Nazomerfeesten en fototentoonstelling in De   
      Geist i.s.m. S.V. Vrone
Oktober 2011: Onder voorbehoud; lezing/presentatie door Piet Schuit
December 2011: Uitgave De Klin 26
Actuele informatie kunt u vinden op onze website: www.hvsint-pancras.nl

Wandelroutes De Oude Walnoot
Bed & Breakfast “De Oude Walnoot” (Bovenweg 40) heeft voor haar gasten 
een tweetal wandelroutes uitgezet in ons dorp, langs kenmerkende locaties. Van 
deze routes is een beschrijving gemaakt, mede met historische gegevens en foto’s 
verstrekt door de vereniging. Onlangs heeft een viertal medewerkers van de ver-
eniging de langste van de twee routes (7 km) gelopen en gekeken of de beschrij-
ving correct en voldoende duidelijk was. De wandelaars bleken heel veel kennis 
te hebben van nog niet in de beschrijving opgenomen panden etc. Al wandelend 
kwamen heel wat leuke anekdotes ter sprake, waar de jongste loper heel veel van 
heeft opgestoken. Een aantal aanvullingen en correcties wordt binnenkort aan de 
bedenker van de wandelroute doorgegeven.



In memoriam Annie Kloosterboer
De redactie van de Historische Vereniging vindt het een “must” om 
aandacht te besteden aan “Annie”. Vorig jaar maart is Annie na een 
ziekbed overleden. In deze krant willen we, middels een in memoriam, 

stil staan bij het leven van Annie. Ze was een begrip in Sint Pancras. 
Jong en oud is opgegroeid met Annie, haar advies, haar smeersels en 
haar snoepjes.

Annie, wie kende haar niet?

Zuster Annie, Annie Kloosterboer, Annie 
Klinkhamer of Annie Klink. Je ging niet 
naar de winkel van Soorsma maar naar de 
winkel van Annie.

Annie Kloosterboer is geboren in
Sint Pancras op 12-11-1936. Na de lagere 
school heeft Annie 2 jaar ULO gedaan, 
niet afgemaakt; ze heeft 1 jaar huishoud-
school gedaan en daarna heeft ze thuis ge-
werkt en altijd voor haar ouders gezorgd.
Ook naaide ze kleren voor mensen die het 
niet zo breed hadden. Na het behalen van 
haar autorijbewijs ging ze meteen door 
voor haar vrachtwagenrijbewijs. Ze heeft 
rijlessen gegeven bij autorijschool Bouma 
te Sint Pancras.

Toen ging Annie werken bij kruidenier 
Dirk Klinkhamer in de winkel. In het be-
gin werden er nog boekjes opgehaald waar 
de boodschappen in geschreven stonden, 
die werden een dag of 2 later thuisbezorgd.
Heel vaak lag de portemonnee op tafel en 
werd er gezegd; “Annie, je weet hem te 
leggen, pak het geld maar”. Ook gebeurde 
het wel dat er gevraagd werd; “Och Annie, 
wil jij de boodschappen in de kast zetten, 
je weet de weg”.

Toen Annie 12 ½  jaar bij Klinkhamer 
werkte had Dirk een fiets voor haar ge-
kocht, maar Annie wilde hem niet hebben. 

Als jullie hem tóch geven kom ik niet 
meer bij jullie werken, had ze gezegd.

Op verzoek van Dirk Klinkhamer ging 
Annie aspiranten A, B en C en de welpen 
handbaltraining geven, wat ze 11 jaar lang 
met plezier heeft gedaan, later kwam daar 
ook nog de zaalhandbal bij.
6 jaar lang heeft ze de Vroneblaadjes 
getypt (met 2 vingers) en gestencild (in de 
keuken). Ook ging ze mee als begeleidster 
van reisjes naar Terschelling en Ameland.
Om de kas van Vrone te spekken pakte 
Annie, samen met andere handbalsters, 

chocolade in bij Ringers en spaarde ze 
“Remiaemmertjes”, knipte ze uit en plakte 
ze op.
De laatste jaren als kruidenierswinkel 
werden er in het vertrek achter de winkel 
vissen en vogeltjes verkocht. De winkel 
werd  een drogisterij, die later is overgeno-
men door Gerard Soorsma.

Annie kwam op haar eigen tijd, of op de 
fiets met mand of met haar Peugeotje, 
afhankelijk van wat ze die dag op haar 
programma had en afhankelijk van het 
weer.
Voor ze kwam had ze er al een aantal 
werkzaamheden opzitten; tuinieren, bood-
schappen doen, of haar zus Trien helpen.
Tuinieren deed ze heel graag, niet alleen in 
haar eigen tuin maar ook in die van
Martien en Ineke als zij op vakantie waren.
Annie wilde nooit op vakantie, ze kon het 
uitzicht op het torentje van de Witte Kerk 
niet missen; haar vrije woensdagmiddag 
en bezoek aan de kapper voor een perma-
nentje waren voor haar genoeg. In al die 
jaren is ze slechts 1 dag ziek geweest.
Annie genoot van de mensen in de winkel, 
kende 3 of soms 4 generaties bij naam, 
wat tot uiting kwam bij het invullen van 
de fotozakjes of bij aannemen van het 
stomerijgoed.
Voor iedereen had ze tijd voor een praatje 
met als lievelingsonderwerpen handbal, 
verhalen over vroeger, voetbal en het weer.
Ze zorgde goed voor genoeg kleingeld in 

de kassalade, mooi ingepakte cadeautjes 
en goed gevulde dropkokers. Ook gaf ze 
goed advies over de geneesmiddelen en 
hield ze de voorraden goed in de gaten.
De komst van de euro, de computer en de 
verhuizing naar de Bovenweg waren geen 
reden voor haar om te stoppen, al kon dat 
qua leeftijd al wel.

Annie was een begrip in Sint Pancras en 
ze wist altijd raad. Iedereen heeft wel eens 
een smeerseltje, pilletje of een goede raad 
van haar gehad. Voor elk kwaaltje wist ze 
wel een oplossing.

Als je bij Annie in de winkel om een duur 
schoonmaakmiddel kwam vroeg Annie 
waar het voor diende. Je ging dan naar 
huis zonder schoonmaakmiddel maar 
met het advies om het gewoon met azijn 
schoon te maken want: “Dat heb je vast 
wel in huis”, zei Annie dan.
In de zomer van 2009 kreeg ze zelf een 
kwaal waartegen in de hele VSM tuin geen 
kruid groeide. Tijdens haar ziekbed lag ze 
in de ziekenkamer van de Molenhoeve, 
waar ze op 8 maart 2010 is overleden.

Gerard en Ina Soorsma eindigen met de 
woorden: “We hebben respect voor het 
feit dat je er altijd was, het overdragen van 
je kennis en voor iedereen gebleven: het 
dropje uit de kattenbak”.

Bedankt Gré van der Gragt-Klinkhamer, 
Gerard en Ina Soorsma, Martien en
Ineke Westerborg voor jullie medewer-
king aan dit korte levensoverzicht van 
Annie Kloosterboer.

Op 15 april 2010 was de herdenkingsbij-
eenkomst, waarbij de hoogste klassen van 
de drie basisscholen waren betrokken, 
voor de fusillade die op 15 april 1945 
plaats vond bij de spoorwegovergang in 
Sint Pancras. Velen waren onder de indruk 
van de wijze waarop de leerlingen in 
woord en houding uiting gaven aan hun 
geraakt zijn door dit drama.

Twintig gevangenen die, allen van elders 
kwamen, uit hun gevangenissen waren 
gehaald en als represaille in Sint Pancras 
om het leven werden gebracht.

Maar óók Sint Pancras kende haar 
slachtoffers. Onder de bewoners van toen 
was dat wel bekend, er werd echter na de 
oorlog niet veel over gesproken.
Wel had de fusillade zoveel ontzetting 
teweeg gebracht, dat daar veel over werd 
gesproken en er al snel actie werd onder-
nomen om daar een blijvende herinnering 
voor in het leven te roepen. Het monument 
bij de spoorwegovergang is daartoe opge-

richt. Op 4 mei worden jaarlijks de twintig 
slachtoffers herdacht en met hen in feite 
alle slachtoffers die tijdens die gruweljaren 
zijn omgekomen.

Dit gegeven heeft het bestuur van de 
Historische Vereniging Sint-Pancras er toe 
gezet eens na te gaan welke inwoners als 
slachtoffer van de oorlogshandelingen ons 
zijn ontvallen.

Voordat aan de slag werd gegaan is 
contact gezocht met Stichting 4 en 5 mei 
Langedijk. Het bestuur hiervan reageerde 
positief op ons voorstel en heeft daarna, 
met toestemming van de Raad van de ge-
meente Langedijk, een bedrag ter beschik-
king gesteld om zowel het gedenkteken 
als een “portrettering” van de slachtoffers 
mogelijk te maken, waarvoor dank!!

De afbakening van personen die wel of 
niet in aanmerking kwamen om in deze 
uitgave en dus ook op het gedenkteken 
opgenomen te worden, is als volgt:

Criteria voor plaatsing van namen van 
slachtoffers:
Zowel burger als militair;
Geboren in Sint Pancras of in 
Sint Pancras-Zuid (gemeente Koedijk);
Elders geboren, maar gedurende de oor-
logsjaren woonachtig in Sint Pancras;
Gevolg van actief verzet;
Gedwongen in Duitsland tewerkgesteld;
In Indische wateren gesneuveld;
Gedood door bevriende natie (kogels 
Engelse jagers);
Gevolg van verzet en verblijf in concentra-
tiekamp.

Welke verdiensten degene heeft gehad 
voor het vaderland maakt niet uit. De 
een is heldhaftig in de strijd gebleven, 
de ander was bij toeval op het verkeerde 
moment op de verkeerde plaats. Weer een 
ander overleed in gevangenschap.

Beslist niet vermeld worden zij die:
In Duitse dienst waren;
S.S.-er waren;

Bij een andere Nazi-organisatie of ander 
legeronderdeel dienden of werkten;
Als Nazi-sympathisant naar Oost-Europa 
gingen als agrariër en daar stierven;
Lid waren van de N.S.B.

N.B.  Bovenstaande criteria zijn 
vastgesteld na overleg met Arie Kaan, die 
in “Toevallig gevallen”, de slachtoffers 
van de dorpen Oudkarspel, Noord- en 
Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk 
beschrijft, en met Jan van Baar, medewer-
ker van het Regionaal Archief te Alkmaar.

In de middag van 4 mei 2011 zal in aanwe-
zigheid van nabestaanden en genodigden 
het gedenkteken, met daarop de namen 
van de 19 slachtoffers, onthuld worden. 
Ook zal dan het boek “Pancrasser oorlogs-
slachtoffers 1940-1947” aan de nabestaan-
den worden gepresenteerd.

Later zal het boek verkrijgbaar zijn bij 
The Readshop aan de Bovenweg te Sint 
Pancras.

Onthulling gedenkteken Pancrasser oorlogsslachtoffers 1940 - 1947
De winkel aan de Benedenweg.
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Lid worden van de
Historische Vereniging Sint-Pancras

 
Draagt u ons verleden een warm hart toe en wilt u meewerken aan het levend hou-
den van het verleden voor volgende generaties, wordt 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: janenelja@quicknet.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

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, ik word graag lid van de Historische Vereniging Sint-Pancras

Naam:  

Adres:  

Postcode:   Plaats:  

Telefoonnummer: 

Handtekening: 

De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar,
te storten op onze ING-rekening 356557

Prijsvraag 2011
Onderstaand foto’s van makelaars aan de 
Bovenweg en aan de Benedenweg. Weet u 
welke huisnummers hierbij horen?

Veel plezier met de nieuwe prijsvraag!
Uw oplossing kunt u sturen naar of in de 
brievenbus doen bij:

Nelleke Bruns (Boeterslaan 34, 1834GR 
Sint Pancras) of Bianca Breed (Magnolia-
laan 9, 1834KA Sint Pancras)
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Alie Huitema - Koedijk vraagt zich af 
met wie haar moeder hier op de foto staat. 
Kunt u haar helpen?
De man rechts -met pet- is Reindert Vis, 
vóór hem zit zijn verloofde, mevrouw Mil.
De vrouw links is de moeder van Alie, 
maar achter haar staat niet Alie’s vader. 
Maar wie is dat dan? vraagt Alie zich af. 
Als u Alie kunt helpen wilt u dan contact 
opnemen met Alie Huitema-Koedijk,Van 
de Vijzellaan 22 of met
Annemarie Wognum (072-564 2996 of 
e-mail:anna_wj@live.nl)?

Heeft u zelf ook een foto waarvan u wilt 
weten wie er op staat of op / in welke 
plaats de foto is gemaakt, dan kunt u con-
tact opnemen met de redactie.

Wie weet de ontbrekende naam van de man op onderstaande foto?

Van een van onze leden ontvingen wij deze foto uit de vijftiger jaren.
Herkent u een van de gefotografeerden, wilt u dan de naam doorgeven aan Nelleke 
Bruns (072-564 2892) of Annemarie Wognum (072-564 2996, e-mail: anna_wj@live.nl.)

Oproepen:

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 fusil-
lade” en “Pancrassers onder de wapenen in 
de tropen 1946-1962”. Dit laatste boek is 

ook verkrijgbaar bij The Readshop aan de 
Bovenweg.
Voor de actuele prijs en/of bestelling kunt 
u e-mailen naar jacoba.bruntink@gmail.
com
Tijdens evenementen van de vereniging of 
bijvoorbeeld tijdens de Nazomerfeesten 
zijn de artikelen uiteraard ook te verkrij-
gen.

Presentatie Bert Buitink bij afdeling
Sint Pancras van de Anbo

Na afloop van de Algemene Vergadering 
van de afdeling Sint Pancras van de Anbo 
in De Geist, heeft Bert Buitink - webmas-
ter van de vereniging - voor de aanwezi-

gen (Anboleden en een aantal belangstel-
lenden) donderdagmiddag 11 maart 2011 
voor het eerst een interessante presentatie 
verzorgd over het ontstaan van
Sint Pancras (vroeger Vroonen) in vroege-
re tijden en de ontwikkeling van ons dorp 
tot ongeveer het jaar 1500.

Bert kan uitgebreid verhalen over fei-
ten, maar ook over niet altijd bekende 
“anekdotes”. Uit de presentatie bleek een 
gedegen voorbereiding van Bert. Het is 
dat de tijd gelimiteerd was, anders had 
Bert de aanwezigen nog veel meer kunnen 
vertellen.

De voordracht van Bert bleek zo duidelijk, 
dat er vanuit de zaal nauwelijks vragen 
waren. Bert werd bedankt voor zijn pre-
sentatie door Wil van Dalen en hij kreeg 
een enveloppe met inhoud.
Bert heeft de inhoud gedoneerd aan onze 
vereniging, waarvoor het bestuur hem zeer 
erkentelijk is.


