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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 en aandacht voor wat actuele zaken zoals: Fusie van de gemeente Langedijk met…… Vroonermeer-Noord en de vaste rubrieken.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Anna Wognum, Nelleke Bruns, Bianca Breed, Hans Klanker en Frans Hand.  

Als deze krant bij u op de mat valt is het 
volop lente. En alhoewel het echte am-
bacht van tuinbouw helaas vrijwel verdwe-
nen is, gonst het in het dorp van de werk-
zaamheden in grote en kleine tuinen en 
moestuinen. Bij ons zijn de stinzenplanten 
dan veelal uitgebloeid, de pinksterbloemen 
bloeien nog weelderig en het maaien van 
het vele gras gaat weer beginnen.
De iepen zijn gevaccineerd en het steken 
van de paardenbloemen wordt weer man-
moedig opgepakt.
Voorheen was het Daalmeerpad, slechts 
enkele stoeptegels breed, de enige ver-
harde verbinding  met Koedijk en het 
verderop gelegen Bergen. 
Nu worden er als verbinding bruggen 
gebouwd over de prachtige Vroonermeer-
plas. De Flint  en de Helt. Een is er al 
voltooid, zoals u misschien weet.

Daarmee wordt een deel van een grote 
wens vervuld, namelijk het herstel van de 
vroegere verbinding over water met de 
overige dorpen van de gemeente Lange-
dijk.
 Over dit alles leest u in deze jaarlijkse 
uitgave van de Historische Vereniging Sint 
Pancras. De krant van de vereniging wordt 
in het dorp Sint Pancras huis aan huis 
verspreid. Omdat veel mensen inmidd-
dels in de Vroonermeer-Noord zijn gaan 
wonen, wordt ook daar de krant bezorgd. 
Wij hopen dat u deze krant met plezier zult 
lezen.  
U kunt ons ook steunen door lid te worden 
van onze vereniging. U krijgt dan jaarlijks 
het boekwerk ‘De Klin’ thuis bezorgd. 
Ook krijgt u kosteloos entree tot de lezin-
gen van de Historische Vereniging Sint 
Pancras.

Jos Neve

Jan Wester en zoVroeger. as je hout, hard, zachtboard, 
stiene, zand, cement of zuks nôdug
had den ging je naar ’n annemer.
Boi ons ging  je den naar Jan Wester.
Want bouwmarkte, of doe ’t zelf zake, 
ware d’r nag niet Jan Wester weunde vroe-
ger op de hoek van de eerste ofslag vanof 
de spoorbome naar de Benedeweg toe.
Hai had deer achter z’n huis, naar teuge-
woordige begrippe, ’n kloin werkplaasie.
Maar, d’r sting wel van alles in, zoas : 
’n vlakskaafmechien waarmee je ok nag 
profiele kon fraize (skoftug gevaarluk) den 
sting er ok nag ‘n  zaagmechien, vandikte 
skaafmechien en ok nag ’n kettingsteek, 
das ’n mechien om gate in hout te steke 
voor kezoine,rame of deure te make. 
D’r zate mechiens bai, die nag van Jan z’n 
vader (Klaas Wester)ware.
Omdat de werkplaas niet zo groôt was, 
most je, as je lang hout most skave, of 
zage, ’n luikie ope doen, aars liep je hout 
teuge de muur vast. Zo zag je, as je langs 
reed, welderus ’n balk of plank bij Piet 
Hes (die achter de 
werkplaas weunde) ’t 
luikie uitging en bai 
Piet over de wurft 
ging en den weer 
terug deur ’t luikie 
de werkplaas  inging. 
De werkplaas was 
dus niet zo groot, 
maar  d’r werd eve 
goed van alles maakt, zoas kezoine, rame, 
deure, trappe, enz. D’r hewe ok heel wat 
joôs in die werkplaas wat oftimmert. Zo 
ok Cornelis de Wit de architect heb deêr 
nag timmert.  Maar ’t langst van iedereen, 
heb Wullum Duinmeyer deer timmert. En 

van Wullum hebbe ok hèèl wat joôs tim-
mere  leert.
Maar zoas ik al zee as je hout en messel-
spulle nodug had kon je ’t bij Jan bestelle 
en die zorgde den, dat ’t bai je thuis brocht 

werd. Deerdeur, 
had ie nag heel wat 
klantjes in ’t dorp. 
D’r ware ok wel tim-
merlui die ’sevus wel 
met ‘t mechien wat 
make mochte. Wul-
lum van Veen was 
deer samen met een 
leerling ok welderus 

te vinde, om te beunhaze. Maar, om 8 uur 
most ’t stil weze in de werkplaas,  voor 
de bure, want de mechines stoorde op de 
televisie.
Omdat moin zwager Jan van Baar deèr 
toen ok werkte, mochte we deer ‘savonds 
kezoine make voor moin huis dat ik toen-
dertaid kocht had. Jan Wester had netuur-
lijk provisie van al ‘t matriaal dat bai hem 
kocht werd. Alle matriale werde opskreve 
in ’t groôte opskroifboek. D’r most op ’t 
lest ofrekent worre netuurluk. Je vroeg den 
om de rekening, en die kreeg je den na ’n 
toidje, die bar uitgebroid was. Ieder balkie 
of latje hoe klein den ok, sting ’r in. Maar, 
je wist nooit wanneèr Jan met de rekening 
kwam,. “t Beurde den ok, dat ie in iene boi 
je ankwam. Je liet Jan binne netuurluk en 
na de koffie en ’n segaar, werd er ’n borrel 
nome, D’r ontstond al gauw ’n gezellige 
sfeer, want Jan was ’n gezellige kerel, had 
altijd wel wat te vertelle, maar kon ok

goed  luistere, was ok goed lachs, dus d’r 
werd  veul lacht.
Na de borrel, ‘t. liep den teuge midder-
nacht, dat Jan op de klok keek en zee, ik 
most weer  ‘s gaan, morge is ‘t weer vroeg 
dag. Trok ze jas an en zee den: oh ja, ik 
zou ’t meest vergete, ‘k hew nag wat voor 
je. Koik ‘m maar effe na, of ’t klopt, ik 
hoor ’t wel, welteruste!

Deur al die 
rekeninge is ie 
skoftug roik 
worre, zee Frans 
van der Gragt, 
toendertoid. 
Frans, was’n 
oud speuler van 
’t eerste van 
Kolping Boys 
en later ’n vaste 
toeskouwer van 
“t eerste.  Frans  kon toendertoid Jan den 
ok skôftug staan te voeren.
’t Begon den  as Jan na de rust in antocht 
was. Dèèr komt de roikste annemer die 
er op de aarde rond loopt! Maar hai is te 
krepserug om ’n lootje te kope! Dèèrom 
komt ie altoid na de rust, want den hoeft ie 
gien lootje meer te kope zee Frans den.
Maar,’t maakte Jan helegaar niks uit wat 
Frans  teuge hem zee, Jan bleef lache.
Of Frans zee: hai is zò roik en hep zô veul 

geld hai weet gewoôn niet meer, weer of 
ie al ’t geld allegaar opslaan moet. Deerom 
zet ie ’t as grof vuil an de weg en nag ziet 
ie de geldberg niet kloiner worre.
Nôh, je kon Jan den wel opvege, zo’n skik 
as ie den had.

Dat Jan d’r mee stopt was, (z’n dochters 
Nellie en Els wouwe niet timmere) is ’t 
bedroif in 1990  overnome deur Nico 
Louwen, ok nag ’n leerling van Wullum 
Duinmeyer.

Hans Klanker



Algemene Ledenvergadering 2018
Op dinsdag 20 maart 2018 hield de vereniging haar Algemene Ledenvergadering. 
Deze keer voor het eerst in het eigen verenigingsgebouw aan het Nobelhof. Mochten 
we in andere jaren ongeveer 40 leden begroeten, deze keer hadden 63 leden de presen-
tielijst getekend. Het was even passen en meten om alle belangstellenden een zitplaats 
aan te bieden.

Na een feestelijk kopje koffie opende 
voorzitter Jos Neve om 20.00 uur de ver-
gadering. De begeleiders en coördinatoren 
van de verbouwing, Bram Kout en vice-
voorzitter Jaap de Wit, brachten de aanwe-
zigen op de hoogte van de gedane en nog 
te verrichten werkzaamheden. We kunnen 
stellen dat er door het bestuur, met hulp 
van vele medewerkers, bergen werk zijn 
verzet. Het archiveren van de vele spullen 
vraagt het komende jaar alle aandacht. 
Verheugd kon worden gemeld dat de vele 
spullen, die jarenlang gratis bij Mondial 
Movers De Graaf Verhuizingen en bij de 
heer Gert Leijen lagen opgeslagen, een 
nieuw onderkomen hebben gevonden bij 
de heer Frans Pover aan Het Padje.
In vlot tempo wist de voorzitter de agen-
dapunten te laten passeren. Het jaarverslag 
en financieel verslag 2017 werden met 
applaus bekrachtigd. De, volgens rooster, 
aftredende penningmeester Peter Tergau 
werd met algemene stemmen herkozen. 
En zo kon de voorzitter om 20.45 uur de 

vergadering sluiten.
In de pauze werd alle aanwezigen een 
drankje aangeboden, vanwege de fees-
telijke ingebruikname van het nieuwe 
verenigingsgebouw.

Ondertussen kon alles in gereedheid wor-
den gebracht voor de lezing van de heer 
Nico Vader van de Museale Schuitenhel-
ling in Broek op Langedijk. Voor de eerste 
keer kon nu ook gebruik worden gemaakt 
van het door de Paus Johannesschool 
geschonken digiboard

Aan de hand van het 125 jaar oude 
Langedijker Kofschip, nam Nico ons 
mee op de levensreis van het schip. 
Met zijn grote kennis van het varend 
erfgoed en zijn enthousiaste vertelling 
wist hij zijn gehoor ruim een uur lang 
te boeien.

Zo kwam het einde van deze speciale 
Algemene Ledenvergadering, waar 
het bestuur met een tevreden en trots 
gevoel op terugkijkt.

Jan Steltenpool

Broedermaaltijd

Op zaterdag 25 november, de dag van 
Sint Katrijn, werd een broedermaaltijd 
georganiseerd voor de vrijwilligers van de 
vereniging. 

Rond 15 uur kwamen de 40 vrijwilligers 
binnen in het gebouw aan het Nobelhof. 
Na een korte opening van de voorzitter, 
een kopje koffie/thee met stuk taai werden 
de aanwezigen in groepjes verdeeld.  On-
der leiding van een aantal gidsen hebben 
zij een mooie wandeling van ruim een uur 
door het dorp gemaakt. Onder het genot 
van een hapje en drankje kon iedereen 
gezellig bijpraten. 

In de keuken werd alles klaargemaakt 
voor de broedermaaltijd. Onder leiding 
van bakster Tien van Veen werd de verse 
broeder ‘opgebakken’ en voorzien van 
warme stroop met boter uitgedeeld. Wat 
heeft iedereen lekker zitten ‘smikkelen’.  
Wat een leuke reacties van iedereen. Van 
‘heerlijk’ en ‘lekker’,  tot ‘nooit gegeten, 

verrassend’.   Als toetje kwam de schaal 
‘hangop’ op tafel. Een mooi ouwerwets 
toetje wat natuurlijk goed aansluit bij de 
broeder.  Ook dat werd goed ontvangen. 

Tot slot werd er een leuke quiz gespeeld, 
gemaakt door Anna, met allemaal vragen 
over ons mooie dorp.  De aanwezigen wer-
den in groepjes van 4 verdeeld en gingen 
voor de eerste plek: een broederzak met 
origineel recept!  Soms ging de drang tot 
winnen wel ver….  Werd een telefoon met 
google ontdekt!  Diskwalificatie van het 
team, tot hilariteit van de aanwezigen. 

Rond 19 uur kwam aan het gezellig sa-
menzijn een einde.  Voor herhaling vatbaar 
en wat een leuk initiatief  hebben we vaak 
gehoord. Wij vonden het ontzettend leuk 
om te organiseren.
Wie weet kunnen we in de herfst van dit 
jaar weer iets organiseren. Een leuke snert-
wandeling!

Wij danken Tien van Veen voor het maken 
van de broeder. Super!  ‘’ De eerste acti-
viteit in de Nobelhof is een feit. Voor ons 
was het een leuke en uitdagende klus’’.  
Maar wij hebben dit heel graag gedaan!

Bianca Breed, Nelleke Bruns en
Anna Wognum 

Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk
Omsluiten het Duizend Eilandenrijk

Ons mooie dorp er precies tussenin
Een nieuwe start, een nieuw begin

Het was al eerder een moeilijke keus
Met veel spandoeken en een prachtige leus

Het werd gemeente Langedijk, waar we bij gingen horen
Maar wat nog steeds niet kan bekoren

 
Gedacht werd dat dit het beste was

Het kwam Langedijk, heel goed van pas

Een rijk dorp werd van ons afgenomen
Zullen we straks bij Alkmaar of Heerhugowaard komen?

We zullen het snel beleven
En weer een stukje Sint Pancras weg gaan geven

Maar ondanks alles en wat ze ook verzinnen
Ik blijf mijn dorp beminnen

Nelleke Bruns

Van Tineke Rozing ontvingen wij laatst 
een krantenartikel, wat op dit moment 
weer actueel gaat worden. Precies 25 
jaar geleden publiceerde de Alkmaarsche 
Courant een artikel over stolpboerderij de 
Grenshoeve aan Benedenweg 222-224. 
Deze boerderij, in het bezit van de familie 
Brammer, dankt haar naam aan wijlen 
Klaas Brammer. Deze nam in 1943 de 
boerderij over van zijn moeder en aan-
gezien de boerderij op de grens lag van 
Koedijk en Sint Pancras was de naam snel 
gevonden.
Het ‘’Zuideinde’’ zoals het gedeelte van 
Sint Pancras toen nog heette, behoorde bij 
Koedijk. Pas in 1972 toen de verkaveling 
in volle gang was, 
kwam het ‘’Zuidein-
de’’ bij de gemeente 
Sint Pancras.
18 jaar later veran-
derden de gemeente-
grenzen opnieuw. De 
gemeente Sint Pancras 
verdween in zijn ge-
heel en ging op in de 
gemeente Langedijk.
Nu 28 jaar later is er 
opnieuw sprake van 
grensverschuivingen. 
De gemeente Lange-
dijk gaat in de nabije 
toekomst misschien 
samen met Heerhu-
gowaard of Alkmaar. 
Wie zal het zeggen? 
Geografisch gezien 
past Sint Pancras beter 
bij Alkmaar. Met de 
nieuwe wijk Vrooner-
meer-Noord zijn we al 
aardig ingesloten door 
onze grote buur.

De Grenshoeve momenteel bewoond door 
Gerard Brammer zal ook deze grenswijzi-
ging wel overleven. Aangekocht in 1920 
door Hendrik Brammer staat deze boerde-
rij al bijna honderd jaar zijn mannetje.

Frans Hand

De Grenshoeve

125 jarig Kofschip als drager 
van een stuk geschiedenis

Het verhaal begint bij tuinderszoon Tinus 
Bruin uit Waarland, die in 1887 als schip-
persknecht komt werken bij schipper Dirk 
Arends te Zuid-Scharwoude. Dat varen op 
een houten zeilschip trok Tinus bijzonder 
aan.
Er was nog iets wat Tinus bijzonder aan-
trok, namelijk “Maartje” de dochter van 
zijn baas. Acht jaar jonger maar dát was 
geen probleem. Wel een probleem was dat 
Maartje protestant, en Tinus katholiek was. 
Twee geloven op één kussen daar slaapt 
de duvel tussen was het gezegde. Maar 
de liefde overwon en Maartje besloot om 
katholiek te worden. “Niets zonder Gods 
zegen” daar was ook de familie het over 
eens, en dat werd ook de naam van de 
nieuwe ijzeren Langedijker Kof-tjalk die 
Tinus in 1893 te Leiderdorp liet bouwen.
Door de unieke levensloop van dit schip 

krijgt u een beeld van het schippersleven 
in vroeger tijden. Over groentetransport en 
Ansjovisserij. Van hout naar ijzer, van zeil 
naar motor, van Zuiderzee naar IJsselmeer, 
drinkwatervoorziening bij inpolderingen 
en verdere ontwikkelingen rond de Zuider-
zeewerken.

Een prachtige presentatie door Nico Vader.
Kijk op Museale Schuitenhelling Nico 
Vader op internet.



Je laat je huis toch niet opeten!
Ons huis aan de Benedenweg is ruim 
honderd jaar geleden, in 1917, gebouwd. 
Wie de eerste bewoners waren weten we 
niet, maar Jaap (Jacob) Glas (1907-1987) 
en zijn vrouw Trijntje Groen (1915-1979) 
hebben er lange tijd met veel plezier 
gewoond. Jaap zat tijdens de oorlogsjaren 
in het verzet. In deze periode was het huis 
een veilige plek voor onderduikers.
Op 11 september 1982 kochten wij de 
woning van Jaap Glas. Jaap was ziek en 
kreeg een kamer in De Molenhoeve. Het 
oorspronkelijke huis uit 1917 staat er nog 
steeds, maar het is in de loop der jaren 
flink vergroot en voldoet aan de eisen van 
deze tijd.
Begin juli 2017 bleek tijdens het vervan-
gen van de waterborden en windveren dat 
er in het dakhout  behoorlijk wat houtwor-
men (Anobium Punctatum) actief waren. 
Er werden zelfs oude sporen van een 
boktor (Cerambycidae) gevonden! Omdat 
het huis ook aan de binnenkant met hout is 
afgewerkt, werden we er toch wat onrustig 
van. We vroegen ons af hoe lang het zou 
duren voordat het hele huis opgegeten zou 
zijn!
Samen met onze aannemer zochten we 
naar een doeltreffende oplossing. Geluk-
kig wisten we van de mogelijkheid dat 
het huis door begassing houtwormvrij 
gemaakt kon worden. Dat dit veel impact 
op de buurt zou hebben, beseften we toen 
nog niet.....
Nadat we contact hadden gelegd met de 
firma van Meijel, die gespecialiseerd is 
in het bestrijden van ongedierte, kwam 
er een medewerker langs om te kijken of 
begassing überhaupt technisch mogelijk 
zou zijn. Het huis zou helemaal ingepakt 
worden en men moest er aan alle kanten 
goed bij kunnen. Gelukkig was ons huis 
geschikt voor begassing en het gasplan 
kon opgesteld worden. 
Een aantal voorbereidende werkzaamhe-

den was noodzakelijk. 
Zo moesten o.a. de vier gevelmakelaars, 
een dakgoot, de hemelwaterafvoeren en 
de buitenlampen weggehaald worden. Er 
mochten geen etenswaren of planten in 
huis achterblijven en de kruipruimtes, het 
zolderluik, alle kastdeuren, lades en potjes 
moesten openstaan, zodat zich daar geen 
gas in op kon hopen. 
Op maandagochtend 21 augustus was 
het zo ver. Het pand werd zorgvuldig 
ingepakt, de weg gedeeltelijk afgezet en 
het begassen kon beginnen. Vier dagen 
lang leek ons huis op een kunstwerk van 
kunstenaar Christo. Of, zoals sommige 
voorbijgangers zeiden, een circustent. 
Dat wij tijdens de begassingsperiode niet 
in ons huis konden blijven wonen was 
logisch, maar dat ook onze buren binnen 
een straal van 10 meter hun huizen moes-
ten verlaten hadden we niet verwacht en 
vonden we natuurlijk heel vervelend.
Gelukkig waren onze beide naaste buren 
meteen bereid om deze periode elders 
door te brengen. We zijn onze buurtjes 
natuurlijk enorm dankbaar, want zonder 
hun medewerking zouden we nu nog 
steeds met onze ongewenste huisdieren 
opgescheept zitten. 
Donderdag 24 augustus werd de woning 
uitgepakt en, na diverse metingen, vrijge-
geven. In de namiddag mochten we ons 
houtwormvrije optrekje weer betreden en 
konden ook de buren huiswaarts keren.
Omdat het voor Sint Pancras een unieke 
gebeurtenis was, heeft onze dorpsfoto-
grafe Mary Geluk deze mooie foto’s van 
het ingepakte huis gemaakt. 
We zijn nu bijna een jaar verder en heel 
blij dat we voor deze drastische aanpak 
gekozen hebben. We weten nu geluk-
kig zeker dat ons huis helemaal vrij van 
ongedierte is!

René en Tineke Venneker

Even voorstellen
In september vorig jaar heeft er op 
Facebook een oproep gestaan voor het 
overnemen van het beheer van de Website 
en Facebook pagina van de Historische 
Vereniging.
Ik heb daar op gereageerd gezien ik het 
leuk vind om een helpende hand te bieden 
en mijn kennis die ik hierover heb en 
vanuit het verleden heb opgedaan zo bij te 
houden.
De vereniging laat het verleden weer her-
leven met de prachtige vaak, best humori-
sche presentaties en tentoonstellingen die 
regelmatig worden gegeven. 
Het is altijd genieten op deze momenten.
Vanaf december 2017 help ik de vereni-
ging om de website aan te passen, op te 
vullen met nieuwe gegevens en wetens-
waardigheden.
En dan komt de vraag of ik mij even wil 
voorstellen……. Moeilijk en lastig dingen 
over jezelf vertellen.
Een groot aantal dorpelingen kennen mij 
al vanuit mijn werk bij De Geist en vrij-
willigerswerk bij de SV Vrone.
Maar voor degenen die mij nog niet ken-
nen:
Ik ben Rinske Dekker, geboren in Alk-
maar, sinds 1976 getrouwd met een echte 
Pancrasser, Wim Dekker geboren op het 
pad met de 7 bruggetjes (Daalmeerpad).
Moeder van Jos, Maarten en Andries en 
oma van Kris, Norah, Sven, Evi en Lucas. 
Op de dinsdag is het OPA en OMA dag 
dan komen de kleinsten al vroeg in de 
morgen en de rest komt na schooltijd bij 
ons. Het is dan altijd een gezellige boel.
Buiten het Facebook, Website gebeuren 
heb ik nog verschillende hobby’s waaron-
der haken, breien, macramé en fotografe-
ren

Vroonermeer-Noord
de Helt en de Flint

Twee namen van bruggen die de nieuwe 
wijk Vroonermeer-Noord gaan ontsluiten. 
De eerste brug (Flint) aan de Kruissloot is 
inmiddels al even in gebruik. De tweede 
brug (Helt) komt aan de Helling nabij de 
nieuwe dokterspost. Met de werkzaamhe-
den hiervan, moet nog gestart worden.
Bij de ouderen onder ons gaat er bij deze 
namen wellicht een lampje branden, maar 
bij een wat jonger iemand zegt het hele-
maal niets.
De flint en de helt zijn onderdelen van een 
’’kloet’’. Ook nog nooit van gehoord? Een 
’’kloet’’?
Een kloet is een vaarboom. Een dikke 
lange stok waarmee men in vroeger dagen, 
een vaartuig (bootje) voortduwde over het 
water.
De tuinder ging met zijn schuitje naar de 
akker,  waar hij zijn groenten verbouwde. 
Eerst nog kloetend, maar later met de 
’’metor’’ toen de motor was uitgevonden.
De ’’kloet’’ werd gemaakt van een spar-
reboom en had verschillende diktes. De 
ene tuinder had grotere handen dan de 
ander. Ze werden door de tuinder besteld 
bij de plaatselijke aannemer/timmerman. 
Frans Veldboer weet zich als toentertijd 
aankomend timmerman, nog goed te 

herinneren hoe deze gemaakt werden. 
Eerst werd de bast verwijderd van de spar, 
voordat deze mooi rond werd geschaafd. 
Aan de onderkant van de ’’kloet’’ werd de 
’’flint’’ bevestigd. Deze werd gemaakt van 
iepenhout en voorkwam dat de ’’kloet’’ te 
diep in de prut zakte.  
Aan de bovenkant van de ’’kloet’’ werd 
een soort handgreep bevestigd. Dit heette 
de ’’helt’’. Daarna werd alles geschuurd, 
zodat alles lekker glad was en de tuinder 
geen splinters in zijn handen kreeg.
Al met al een flinke klus, voordat de 
tuinder het water op kon. Een ’’kloet’’ 
meet tenslotte zo’n 3.80 a 4.00 mtr en het 
meeste werk hieraan werd met de hand 
gedaan.

Frans Hand

Historische wandeltocht ook weer in 2018
Voor het zesde jaar organiseert de Histori-
sche Vereniging weer de wandeling onder 
leiding van de inmiddels ervaren gidsen 
*Piet Keizer, *Immie Groen, *Sita Wa-
genaar, *Annelies Kloosterboer, *Willem 
van Doorn, *Harry Olie, *Jan Steltenpool, 
*Jaap de Wit en *Bram Kout.
De tochten worden gehouden op de 
woensdagen in de maanden juli en augus-
tus. 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 5 september.
We starten die dag eveneens vanaf Nobel-
hof 1 om 14.00 uur en om 18.30 uur!
Buiten de genoemde woensdagen kan het 
zo zijn dat u bijvoorbeeld in de maan-
den juni en september iets wilt vieren en 
daarbij de wandeling als invulling wilt 
toevoegen…… 
Dan kan dat, echter afhankelijk van de 
beschikbaarheid van gidsen.

Wij verzoeken u om in alle gevallen uw 
deelname tijdig op te geven bij de vol-
gende personen:
Jan Steltenpool, Sperwer 18, tel.5642908,
Jaap de Wit, v.d.Vijzellaan 11, 5642906,
Bram Kout, Benedenweg 84, 5643012.

Laat u verrassen door veel wetenswaar-
digheden over ons mooie dorp!!!

Dinsdag 20 maart 2018:
Algemene Ledenvergadering op Nobelhof.
Aansluitend presentatie Nico Vader over 
het Kofschip.
Zaterdag 24 maart:
Extra presentatie over het ‘’Daalmeer-
pad’’. Aanvang 14.00 uur.
Mei/juni 2018:
Uitgave Krant.
Juli/augustus 2018:
Historische wandeltochten. Zie info in 
deze krant.
7 September 2018:
Nazomermarkt.
Zaterdag 17 november 2018:
Presentatie ‘’De winkeltjes van vroeger’’ 
door Klaas de Graaf. In dorpshuis De 
Geist. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur
Zaterdag 24 november 2018:
Presentatie ‘’De winkeltjes van vroeger’’ 
door Klaas de Graaf. In dorpshuis De 
Geist. Aanvang 14.00 uur, zaal open om 
13.30 uur
 December 2018:
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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, 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.

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 06 53 15 82 32
Dit geldt ook bij naam- of adreswijzigingen, overlijden of opzeggen.

De contributie bedraagt ten minste € 12,- per jaar, te storten op bankrekeningnr.
NL72 INGB 0000 3565 57, ten name van Historische Vereniging Sint-Pancras.

Foto-Puzzel “Ken uw dorpsgenoten” 
Vorig jaar de puzzel met foto’s van 6 Pan-
crassers uit de kinderjaren. We hebben veel 
reacties gekregen, goede en uiteraard ook 
foute oplossingen. Als winnaar is Wendy 
Beeker – Hessing uit de bus gekomen!  Op 
de foto overhandigt Bianca haar een bos 
tulpen en de KLIN.

Wendy heeft een gratis lidmaatschap voor 
een jaar gewonnen. Wendy is al jaren lid 
van onze vereniging. Zij geeft de prijs aan 
haar moeder Tien van Veen, die is nog 
geen lid! Leuk gebaar!

Ook dit jaar hebben we weer een 6-tal 
dorpsgenoten gevonden die hun foto wil-
den inleveren.
Herkent u ze? Oplossing doorgeven als 
.  foto 1 is… foto 2 is.. etc. Wij helpen u 
weer een beetje op weg.  U kunt kiezen 
uit:
        1) Sita Wagenaar – Kooij,
        2) Alie Molenaar -  Groen,
        3) Dennis Beeker,
        4) Dita Ligthart – Volkers,
        5) Arend van Dijkhuizen,
        6) Marijke Nieuwland – Biersteker,
        7) Peter Leijen,
        8) Gon van Sikkelerus – Louwen,
        9) Hans Klanker,
        10) Rob Logger,
        11) Petra Louwen,
        12) Ruud de Wit.

De oplossing kunt u mailen aan
Bianca Breed (zonbreed@quicknet.nl), 
Anna Wognum (anna_wj@live.nl) of 
Nelleke Bruns (nelbruns@quicknet.nl). 
Uiteraard kunt u ook een geschreven lijstje 
inleveren, graag in de deur bij Frans Hand 
aan de Destreelaan 69. 
Heel veel succes allemaal!
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Uw e-mailadres graag!
De vereniging wil de kosten zo laag moge-
lijk houden.Uitnodigingen voor vergade-
ringen 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.

’’Een bedankje’’
Op 25 november 2015, alweer even terug 
dus, toen er handtekeningen werden gezet 
onder de koopovereenkomst tussen de 
gemeente Langedijk en de Historische 
Vereniging Sint-Pancras van het pand 
Nobelhof 1. Aansluitend werd het pand 
doorverkocht aan Dhr. Rob Logger, die het 
pand heeft verbouwd en verhuurd aan de 
Historische Vereniging.
Inmiddels zijn we beland in het jaar 2018 
en u begrijpt dat er veel moest gebeuren 
om ons huidige onderkomen te realiseren. 
Voor al deze werkzaamheden willen wij 
toch wel even wat mensen bedanken. Dat 
begint natuurlijk bij de Bouwmeesters, 
Espeq, Frank de Koning schildersbedrijf 
en Stam Woninginrichting. Daarnaast 
Bram Kout voor zijn toezicht en met hem 
de vele vrijwilligers die de vereniging rijk 
is. Daarnaast bedanken wij alle sponsoren 
die door de jaren geld hebben gedoneerd, 
zodat wij de inrichting konden bekostigen.
Ook Mike de Wit van installatietechniek 
De Wit en Bart van Dijkhuizen van het 
gelijknamige installatiebedrijf bedanken 
wij voor hun kosteloze inzet.
Door de jaren heen, is de vereniging in het 
bezit gekomen van veel gebruiksvoorwer-

pen en b.v. gereedschappen uit vroeger 
jaren. Deze voorwerpen hebben al die 
jaren bij Kees de Graaf (verhuizingen) en 
Gert Leijen kosteloos gestaan. Bedankt 
hiervoor.
Nu alle items tevoorschijn komen wordt er 
een selectie gemaakt van wat er behouden 
moet blijven en dat wat er weg mag.
De spullen die niet meteen in ons nieuwe 
onderkomen passen, mogen wij kosteloos 
stallen bij Frans Pover op het Zuideinde. 
Opnieuw hulde.

Daarnaast willen wij de bezorgers van 
Krant en Klin bedanken voor hun inzet, 
met een extra bedankje voor 3 bezorgers 
die jarenlang hun wijk hebben gelopen. 
Helaas zijn 2 van hen (Joop Ivangh en Arie 
Leijen) wegens ziekte en Riens Turkstra 
(jarenlang bezorging in Heerhugowaard) 
ermee gestopt. Gelukkig hebben wij voor 
Heerhugowaard als bezorger, Bert Dus-
baba kunnen strikken.
Ongetwijfeld zullen er mensen vergeten 
zijn die ook een bedankje verdienen, maar 
niet gewanhoopt, er komen nog meer mo-
menten om dit goed te maken.

Namens het bestuur, Frans Hand.

De redactie van de vereniging roept de 
hulp in van de leden en de lezers 
Voor artikelen in de KLIN zijn we op zoek 
naar: 
• Familiefoto’s of portretten. Op de kermis, 
een uitje of een speciale gelegenheid. Wie 
heeft ze niet in een laatje liggen.  Graag 
met korte toelichting, namen en jaartallen 
inleveren. 
• Een Pancrasser in het buitenland.  Wij 
willen graag deze rubriek introduceren 
in de KLIN. Een aantal vragen stellen 
aan een verre dorpsgenoot over heden en 
verleden van ons dorp. We denken dan 
aan dorpsgenoten die al enige jaren in het 
buitenland wonen.  Wie o wie  is de eerste 
Pancrasser?  
• Leuke oude dia’s of filmpjes voor een 
voorstelling. Denk hierbij een handbal- of 
voetbal bij Vrone, een optocht door het 
dorp, carnaval, de brandweer, opening 
van winkel . Wij willen kijken of het lukt 
om een voorstelling te organiseren van 
bepaalde onderwerpen.
Alle input is welkom bij de redactie. U 
kunt het mailen naar
Nelleke Bruns (nelbruns@quicknet.nl)
of Bianca Breed (zonbreed@quicknet.nl).  
Of langsbrengen bij Frans Hand aan de 
Destreelaan 69  in Sint Pancras.

Trudy Swinkels – van der Gragt

Perry Klos

Loes Wijbenga – van Veen

Jaap de Wit

Immie Groen – Boelkes

Hans Jonker

De oplossing 2017:

OPROEPEN * GEZOCHT* OPROEPEN * GEZOCHT*


