
Nieuw kabinet, maar hoe gaat het verder 
met Sint-Pancras?
Men pleit voor stimulering van het vereni-
gingsleven, betrokkenheid van de burgers, 
geborgenheid, normen en waarden, meer 
luisteren naar de inwoners, samenwerking, 
respect, meebeslissen, sociale samenhang, 
lokale voorzieningen, een dienstbare over-
heid. Maar intussen wordt ons cultureel 
bezit geroofd en kunt u straks alleen nog in 
de Klin lezen hoe mooi het hier was…..
Elders worden bronzen beelden geroofd 
en dat haalt dan alle voorpagina’s. Maar  
Sint-Pancras wordt  systematisch van haar 
cultureel bezit beroofd! U kent de strijd om 
het zelfstandig blijven van ons dorp, die 
tenslotte verloren werd en wij kozen voor 
het minst kwade alternatief: aansluiting bij 
Langedijk. Wij brachten als bruidschat ruim 
5 miljoen gulden en 5000 inwoners die 
belasting betalen. Vier panden en veel land.  
Bovendien heeft de verkoop van de Kabel-
televisie heel veel miljoenen opgebracht en 
waar zijn die gebleven? Hadden we toen 
beter geweten dan ware het wellicht anders 
gelopen.
U kent de strijd om het behoud van het 
zwembad en dat hebben we gewonnen. 
Maar resultaten uit het verleden zijn geen 
garantie voor de toekomst want er drijven 
thans weer donkere wolken boven ons 
zwembad, dus weest waakzaam!

Maar nu zet men ook de bijl aan ons 
jeugdhuis. Onze eigen brandweerkazerne is 
destijds al wegbezuinigd en de Geist stond/
staat onder druk. De sloop van de Nobelhof 
staat voor de deur ondanks  de protesten te-
gen het verdwijnen van dit laatste restje van 
de Delftse School. Dat zou  een geweldige 
blunder zijn. Maak er gewoon iets moois 
van. 
“Goed wonen” heeft andere plannen maar 
alle voorstellen - ook van Dorpsgericht 
Samenwerken - worden terzijde gelegd.
Onze voorstellen voor het behoud van de 
namen van de akkertjes in de Achtergeist 
als straatnamen in de Twuyverhoek werden 
volkomen genegeerd. En dat terwijl 
het gemeentebestuur ons er zelf om had 
verzocht….

Ook verdwijnen er steeds meer bomen 
uit het dorp waardoor er een ontluisterd 
dorpsbeeld ontstaat. Toch zijn ook hiervoor 
spelregels die nageleefd moeten worden.
Tijd voor de Historische Vereniging Sint-
Pancras om voor deze verwerpelijke zaken 
aandacht te vragen en op te roepen tot be-
zinning. Het uitkleden van ons mooie dorp 
moet stoppen. Anders bestaat onze cultuur 
alleen nog in de Klin. Dit soort cultuur-
historische fouten kan nooit meer worden 
hersteld. De prijs om bij Langedijk te horen 
mag nooit te hoog zijn! 

En dan de schande van de ons voorge-
spiegelde hoge landelijke bruggetjes langs 
de Twuyverweg, die tenslotte eenvoudig 
worden vervangen door banale betonnen 
duikers waar nog geen kikker door kan. De 
stenen abri bij de Molenhoeve (vandaalbe-
stendig) moet plaatsmaken voor een bus-
station met een glazen hok (met reclame..?). 
Dat past niet in een historisch dorp.

De Wik van Kroonenburg - helaas ook 
gedempt - (thans een weggetje met twee 
nieuwe huizen…) maar als monument voor 
onze nazaten van belang mocht geruisloos 
verdwijnen en  ons verzoek om slechts het 
behoud van de naam stuit al op onbegrijpe-
lijke weerstand en onwil. Ook de muziek op 
de winteravonden in ons Witte Kerkje zijn 
al verleden tijd. Wegbezuinigd.

Archeologisch onderzoek hier heeft geen 
serieuze aandacht waardoor wellicht 
waardevolle gegevens definitief verloren  
gaan, zoals bv. bij de Oostwal. Een UMTS-
mast met hoogfrequente straling waarvan 
niemand weet of het op de lange termijn 
schadelijk is.  Die hoefde niet in Zuid-
Scharwoude maar moest wel in Sint-Pan-
cras!! Intussen hebben ruim 40 gemeenten 
in Nederland GEEN toestemming gegeven.
En dan het drama van onze bibliotheek. 
Destijds opgezet en gefinancierd door 
de Sint-Pancrassers wil men haar thans 
opheffen en onderbrengen in een centraal 
monstrum “(Ont-)binding” in Zuid Schar-
woude. Weg uit Sint-Pancras En wat denkt 
u van de destijds door wethouder Hans de 
Graaf beloofde uitbreiding van onze eigen 
begraafplaats in Sint-Pancras met 300 
ligplaatsen, doch waar men nu onderuit 
wil. Leven in Sint-Pancras is logisch nauw 
verbonden met sterven en begraven worden 
in ons eigen dorp.
De minachting voor onze eigen leefwijze 
en cultuur –de oudste in Langedijk!!- is 
verbijsterend waarbij zelfs het opheffen 
van een dokterspost in ons dorp een optie 
was.  Gelukkig verzetten onze artsen zich 
hiertegen en willen in ons dorp blijven.. En 
dan spreken onze bestuurders van normen 
en waarden….. Ook de Cultuur Historische 
Waardekaart –(een opsomming van zaken 
die-gezien vanuit een ver verleden- van gro-
te waarden zijn en aldus zijn aangemerkt) 
staat in de ijskast. 
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Sint-Pancrassers willen tenslotte begraven 
worden in het eigen dorp Sint-Pancras. En 
dat is gelukkig nog steeds mogelijk op onze 
eigen begraafplaats. aan de Bovenweg, 
midden in het dorp. Helaas is - we lezen 
2007 - de ruimte nog slechts beperkt tot een 
20-tal grafplaatsen en daarna is het vol! Dat 
betekent dat ergens in 2008 er geen plaat-
sen meer zullen zijn, aldus hr. van Beveren 
van de Gemeente Langedijk.
Uiteraard ligt dit heel gevoelig bij de dorps-
bewoners van Sint-Pancras die er weinig of 
niets voor voelen om t.z.t. in Zuid-Schar-
woude begraven te worden, temeer omdat 
er goede uitbreidingsmogelijkheden zijn op 
onze eigen begraafplaats.
Gelukkig is destijds door onze ex-wet-
houder Hans de Graaf toegezegd dat 
er een uitbreiding zou komen voor 300 
extra ligplaatsen , dus dat stelde gerust.
Bij onze navraag bij de betreffende in-

stantie bleek echter dat in elk geval bij de 
betreffende ambtenaren daar weinig animo 
voor is en wij op een muur van onwil 
stuitten en dat zij alles willen centraliseren 
op de nieuwe begraafplaats in Zuid-Schar-
woude.
Leven in Sint-Pancras is logisch nauw ver-
bonden met sterven en begraven worden in 
ons eigen dorp. Dat is al eeuwen een recht 
waar ook de Historische Vereniging voor 
wil vechten en op de agenda staat voor de 
eerstvolgende gesprekken met B&W.
Het lijkt ons verstandig dat er nu snel een 
voorbereidingsbesluit wordt genomen 
voor de uitbreiding en alles vast te leggen. 
Bovendien zou het zinvol zijn om tevens 
nu te regelen dat er tijdens de zandafgra-
vingen in de Vroonermeer voldoende zand 
wordt geregeld voor het ophogen van onze 
begraafplaats .
Het is maar dat u het weet.

De begraafplaats in Sint-Pancras

In de periode 1973 tot en met 1998 werd er 
in Sint-Pancras jaarlijks een heuse wie-
lerronde georganiseerd, waar vaak vele 
bekende namen deelnamen. Voorafgaand 
aan de wielerronde werden er ook “Miss 
Sint-Pancras” verkiezingen georganiseerd. 
Inmiddels kunnen wij het prachtige archief 
van Jan Steltenpool raadplegen, waarin 
ook vele foto’s te vinden zijn. Uiteraard 
willen wij hieraan in de komende Klinnen 

aandacht besteden, waarvoor wij ook uw 
medewerking vragen.
Mocht u nog foto’s hebben, anekdotes weet 
te vertellen of iets dergelijks dan willen wij 
dat gaarne van u vernemen. Stuur uw 
e-mail naar info@hvsint-pancras.nl of 
schrijf even een briefje aan Jan Blom 
Destreelaan 51, 1834 EB  Sint-Pancras.
Ook op onze site vind u veel fotomateriaal 
over de wielerronde www.hvsint-pancras.nl

25 jaar wielerronde Sint-Pancras

Speaker Piet Boogaard in gesprek met wielrenner (en ook schaatser) Piet Kleine.

Daar wij veel fotomateriaal bezitten van 
het Noord-einde (van de Witte Kerk tot aan 
het laantje van Jonker) maar in mindere 
mate van het Zuid-einde (van slager Jonker 
tot aan de spoorwegovergang) van ons 
dorp, willen wij daarvan graag  in het bezit 
komen . Dat zouden wij willen scannen om 

ons archief compleet te maken. Wie kan 
ons helpen? Graag ook foto’s  met perso-
nen er op. 
En wie heeft een leuk verhaal over deze 
R.K. Sint Josefschool in Oudorp (1944) en 
weet de namen van deze leerlingen? Komt 
in een volgende Klin.

Oproep

Wat ik lest in Pancras hoorde
Nô, deer heb het toch niet van!
Wille ze de bieb opheffe,
iets wat hillegaar niet kan!

Ïk hoor echt wel bai de oudjes”,
zuchtte heel verdrietig Miep.
“Dichtbai ken ik leeswerk halen, 
dus bloif af toch van main bieb.

Aârs moet ik bai nacht en ontai
hillegaar naar Zuid-Skarwou.
‘k Weet niet iens hoe ‘k er moet komme
deur de regen en de kou.

Denke z’ôk niet an de klointjes
die hun boeke hale hier?
Moete die den ôk zo ver gaan?
Dat doen z’ôk niet met plezier!.

Bovendien is het gevaarlijk.
Klointjes stuur je niet ver weg!
Ze bekokstove maar alles,
maar Sint-Pancras zit met pech!

Kenne ze niet met z’n alle
om de tafel zitte gaan?
Poletiek en al die âre
voor de bieb eens ‘pal gaan staan’.

En as wai nou met z’n alle
samenwerke, jong en oud,
zouden wai het den niet redde,
vechtend voor het bieb-behoud?

Nou, ik stop maar want nou weet je ‘t
hoe ik denk” zei onze Miep.
Ïk ken heus wel wat verdragen,
maar bloif wel af van moin bieb!”

Wie is ’t niet iens met onze Miep?
Dat zain wai toch allegaar?
As wai allegaar protestere
komt het vast gôed voor mekaar!.

Irene Koedijk-Flinterman

‘Bloif of van main bieb’
Wij werken met vrijwilligers die hand- en 
spandiensten verrichten. En vele handen 
maken het werk lichter. U bent van harte 
welkom. Wij hopen dit jaar het 1000-ste lid 
te werven en samen met u streven wij  naar 
het behoud van ons cultureel bezit in Sint-
Pancras. Wij hebben uw medewerking hard 
nodig om ons werk te blijven doen. Ook 
zijn wij dankbaar voor alle gekregen oude 
spullen, foto’s en extra giften. 
Herinnering: heeft u de contributie voor 

2007 (minimaal € 7,-) al betaald? Ons giro 
nummer is 356557. 
Spontane opzeggingen komen gelukkig 
zelden voor, maar door overlijden verliezen 
wij helaas ook leden. Weliswaar wordt het 
lidmaatschap dan veelal overgenomen door 
nabestaanden, doch niet altijd krijgen wij 
die wijzigingen door. Bij veranderingen 
graag even - liefst schriftelijk - een kort 
berichtje aan onze secretaris.

Er zijn veel boeken geschreven over de 
geschiedenis van Nederlandsch Indië tot 
aan het huidige tijdperk met  Indonesië. In 
grote lijnen is dat wel bekend bij de oudere 
nederlanders. De politiek, de economie, de 
politionele acties, het tijdperk Soekarno  en 
Hatta, enz. De latere generaties weten hier 
helaas weinig van. 
Toevallig blijkt er nu bij vele historische 
verenigingen in ons land een bewustzijn te 
ontstaan waarbij de aandacht wordt gericht 
op de mensen die het werk toen voor ons 
deden. De gewone jongens die veelal per 
boot naar Indie vertrokken om daar “de 

orde en rust te herstellen”. Hierdoor komen 
er verhalen die nog nooit zijn verteld en de 
betrokkenen zijn nu meestal de 65 al gepas-
seerd. Willen wij nog iets van dat verleden 
vastleggen dan is het nu tijd om hen aan 
het woord te laten. De redactie van de Klin 
zoekt dan ook naar (ex-)Sint-Pancrassers 
die in die periode dit hebben meegemaakt 
en wij zouden graag hun ervaringen vast-
leggen in een volgende Klin. Diegenen die 
dat willen verzoeken wij zich even op te 
geven bij de redactie van de Klin. Diegenen 
die reeds benaderd zijn hoeven zich niet 
nogmaals te melden.

Indië-gangers

Begraafplaats

Contributie



Ons bestuur is verontwaardigd en boos 
over de manier waarop onze plaatselijke 
bestuurders om zijn gegaan met goed 
onderbouwde inspraak inzake de Twuy-
verweg. Organisaties zoals Coog , Klank-
bordgroep Twuyverhoek, onze Historische 
vereniging St.Pancras, 6-Mis Platform 
Langedijk Waterrijk, de Provincie èn het 
Dorpsplatform hebben jarenlang vooraf-
gaande aan de uitvoering van de bouw in 
de Twuyverhoek aangedrongen - en dat op 
basis van hoogwaardige argumenten - de 

Twuyverweg met de daar langs lopende 
sloot in haar oude vorm te laten bestaan 
en de verbinding met de woningen mid-
dels gebogen houten bruggetjes te realise-
ren. Wat je nu ziet is om te huilen en een 
gemeente met enig gevoel voor historische 
besef en bestuurders, met naar we hoop-
ten inschatting van waardevolle inspraak, 
onwaardig!!!
Een gesprek met vertegenwoordigers van 
alle genoemde organisaties lijkt ons meer 
dan zinvol!

Na al het gesteggel over de zg. GOED, 
waarbij diverse medische disciplines samen 
in één ruimte verblijven (artsen, apotheek 
etc.) zijn tenslotte onze artsen vastberaden 
niet uit Sint-Pancras te vertrekken en zich 
te laten verplaatsen naar Vroonermeer 
Noord. Een optie is aan de Helling, doch 
dan moet ons gemeente bestuur nu wel 
even meewerken!
Achter de schermen maakt uw Historische 
Vereniging Sint Pancras zich vele jaren 

druk voor het behoud alhier, doch wei-
nig interesse van de bestuurders en onze 
raadsleden heeft al onze voorstellen al om 
zeep geholpen. Wij hopen dat de Sint-Pan-
crassers nu zelf beseffen wat de gevolgen 
zouden zijn van  ons historisch beleven als 
er geen dokterspost in ons dorp is  Dat was 
wel wat anders toen wij nog zelfstandig 
waren.
Wij maken ons zorgen.Het is maar dat u 
het weet. Onze artsen horen bij ons dorp.

Op 22 januari j.l werd door de voorzitter 
van de Stichting Landelijk Schoon, me-
vrouw Mieke Peetoom, een bijeenkomst in 
Winkel gehouden om de diverse Histori-
sche Verenigingen te wijzen op hun ver-
antwoordelijkheid, hun ziening en bijdrage 
te verlenen bij nieuwe ontwikkelingen die 
ingrijpen in landschap en cultuurhistorie. 
Dit ter bijdrage om te komen tot een betere 
kwaliteit bij (toekomstige) planvorming.
Dit houdt in dat gemeenten bij nieuwe 
uitbreiding van woningbouw, bedrijven-
terreinen of recreatiegebieden verplicht 
zijn een plan op te stellen dat een goede 
landschappelijke inpassing garandeert. De 

provincie vindt het belangrijk dat Gemeen-
ten aanstuurt op samenwerking met diverse 
Historische Verenigingen. Door hun kennis  
van historie van hun gebied wordt gestreefd 
regioprofielen te behouden, c.q. te verbe-
teren. Dit staat in het Beleidskader Land-
schap en Cultuurhistorie Noord-Holland. 
Hier wordt ook de juridische status bespro-
ken. Tevens bestaat de mogelijkheid van 
particulieren en bedrijven gebruik te maken  
van het stimuleringsfonds ‘Regeling Bij-
drage Beeldkwaliteitplannen’. Dit beloofd 
een spannende ontwikkeling van beleids-
vorm Langedijk versus St. Pancras.

Geen spectaculaire foto van 13 october 
2006, maar het verkeer lag wel stil. Geen 
spitspaal nodig bij het spoor.
Dan blijkt bovendien dat de ergste drukte 
op de Bovenweg veroorzaakt wordt door 
sluipverkeer vanaf de Twuyverweg.
Jammer dat de bestuurders van Alkmaar 
en Langedijk geen respect hebben voor de 
oudste doorgaande weg van Noord-Schar-

woude naar Alkmaar en met een spitspaal 
een punt willen zetten achter ruim 800 jaar 
historie. Gecontroleerd weren van onnodig 
doorgaand verkeer is de enige logische 
oplossing, dus zonder spitspaal, maar dat 
is wellicht te gemakkelijk  Je gaat toch niet 
een heel dorp duperen omdat onze bestuur-
ders niet bij machte zijn om het verkeer in 
goede banen te leiden?

Bovenweg herfst 2006

Met veel plezier kunnen wij weer een 
dia-avond aankondigen en wel op 
vrijdag 13 april en vrijdag 20 april, om 
19.30 uur in ons dorpshuis de Geist, 
Vinkenlaan te Sint Pancras. De titel 
is:”zo was het en zo is het”. Leden die 
van buiten Sint Pancras komen kunnen 
tot 1 april telefonisch plaats reserveren 
bij Arnold Troostwijk, tel: 5642586 en 
bij Anton Bal, tel: 5643168. Zij moeten 
dan wel tijdig aanwezig zijn want om 

uiterlijk 19.15 uur worden de niet afge-
haalde kaarten verkocht. U weet het: de 
belangstelling was elk jaar erg groot en 
wij willen onze leden niet teleurstellen. 
De toegang is als steeds gratis voor de 
leden. 
Niet-leden zijn natuurlijk ook welkom 
doch betalen € 7,- per persoon toegang.

De jaarlijkse dia-avonden

Het foto-en documentenarchief van de 
Historische Vereniging Sint-Pancras is 
omvangrijk. Duizenden losse foto’s, dia’s 
en kranteartikelen over Sint-Pancras. Ook 
de Vereniging gaat met zijn tijd mee en is 
sinds 2005 bezig alles om te zetten naar 
digitale beelden. Dit moet leiden tot een 
betere toegankelijkheid van het archief. 
Vooral het zoeken naar geschikte foto’s 
voor de Klin, deze krant of voor lezingen 
moet daardoor een stuk gemakkelijker 
worden. Eventueel komt het archief later 
ook beschikbaar via de website. Het di-
gitaliseren is echter wel een enorme klus. 
Eén voor één moeten de documenten door 
de scanner om vervolgens softwarematig, 
indien nodig, te worden geretoucheerd 
(proberen hinderlijke krassen en vlekken te 
verwijderen of over-/onderbelichte foto’s te 

verbeteren), gekaderd en op maat gebracht. 
Het viel ook nog niet mee om een geschikt 
databaseprogramma te vinden om het hele 
archief in te kunnen opslaan. Dat is onlangs 
gelukt en de vele gigabites aan materiaal 
kunnen nu worden opgeslagen. Vervolgens 
lopen redactiemedewerkers alle gearchi-
veerde documenten langs om te voorzien 
van tekst en commentaar, zodat we na jaren 
nog steeds weten wie,wat en waar is op de 
foto’s. Ook dat neemt erg veel tijd en duurt 
nog jaren! . Er moet onder de inwoners 
van dit dorp nog een enorme hoeveelheid 
beeldmateriaal zijn dat de Vereniging graag 
wil toevoegen aan haar archief. Gooi nooit 
foto’s weg ! De verbleekte foto’s van oude 
generaties zeggen u misschien niets maar 
kunnen toch zeer waardevol zijn voor de 
historie van ons dorp!

Digitaliseren archief Historische 
Vereniging Sint-Pancras

Burgerinspraak aan laars gelapt!

Het Noord-Hollands Landschap

Onze huisartsen in Sint-Pancras

Algemene 
ledenvergadering
Op 9 mei 2007 zal de algemene 
ledenvergadering plaatsvinden, als 
gebruikelijk in het voormalige gemeente-
huis van Sint- Pancras aan het Kerkplein. 
Aanvang 20 uur. 
Programma als volgt: 
- opening
- notulen der vorige ledenvergadering 2006
- jaarverslag 2006
- financieel verslag
- kascommissie
- bestuursoverdracht 
- vijfjaren plan
- mededelingen
- rondvraag
- afsluiting met dia’s o.i.d.

Bomen

Dokterspost hier??

Onze vrijwilligers brengen de krant en de 
Klin zoveel mogelijk bij u aan huis ten-
einde porto-kosten te besparen! Dat doen 
ze graag, maar u mag best wel eens weten 
wat zij er  allemaal voor over hebben.



Wilt u lid worden van 
de Historische Vereniging 

Sint-Pancras?
Gewoon even dit formulier invullen

Naam: .......................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................

Eventueel tel.nr.: ......................................................................................................

Contributie: min. € 7,- per jaar; storten op giro 356557.

Formulier zenden aan: 
A.Troostwijk, Fazantenlaan 22 of aan één der andere bestuursleden 

van de Historische Vereniging Sint-Pancras.

E-mail adressen
Om u sneller van informatie te kunnen voorzien, 

willen wij graag beschikken over uw e-mail adres. 
Wij verzoeken u daarom - indien u dat kunt - ons even een e-mail te zenden aan 
info@hvsint-pancras.nl zodat wij dat in ons adressenbestand kunnen opnemen.

Voor het bestuur van uw Historische 
vereniging en de enthousiaste vrijwilligers, 
was het nazomerfeest één van de leukste in 
jaren. Mede doordat Bob de Mon met de 
mensen van de modelspoorbaanvereniging 
van Alkmaar met een schitterend empla-
cement van treinen, huisjes, en prachtig 
geschilderde achtergronden de feestvreugde 
kwamen versterken. Het was een lust voor 
het oog om te zien. Volledige informatie 
en de details zijn makkelijk te vinden op 
onze website. Ook werd voor het eerst een 
toverlantaarnverzameling vertoond door 
Charles Barten, uw mede-bestuurslid van 
de vereniging .Door jaren van beurzen af-
lopen, veilingen bezoeken en privé inkopen 
heeft deze hobby geresulteerd in het kun-
nen bewaren voor het nageslacht van niet 
alleen unieke toverlantaarns en toebehoren, 
maar ook van modellen welke gewoon 
thuis werden gebruikt. Een groot deel van 
zijn verzameling mocht u aanschouwen in 
een als museum omgebouwde ruimte. Niet 
onvermeld mag blijven de spontane en be-
langeloze medewerking van Piet Vos daar 
de toverlantaarn voorstelling en de mo-
delspoorweg een wat grotere oppervlakte 
nodig hadden. We mochten gebruikmaken 
van het pand van Piet Vos aan de Boven-

weg. Mede door de vele positieve reacties 
is het plan opgevat komend nazomerfeest 
een grotere toverlantaarn voorstelling te 
geven in de Geist. (Dit wordt een unieke 
aanpak en u zult hier nog nader van horen). 
Ook bestaat het idee tijdens de komende 
feesten één dag in de Geist een ,,kunst en 
kitsch”-dag voor de jongeren onder de 16 
jaar te houden. Dit om verzamelwaarde 
én gevoel voor oude en antieke spullen te 
vermeerderen. Alleen spullen werkelijk aan 
de kinderen behorende worden behandeld. 
Ook hier hoort u nog nader van. De vereni-
ging beoogt met de komende nazomerfees-
ten zich meer en beter te profileren.

Na de nazomerfeesten

Volgens Van Dale, Groot woordenboek 
der Nederlandse taal, betekent archeolo-
gie (arche is Grieks voor oud): kennis en 
studie van de stoffelijke overblijfselen, de 
producten van kunst, nijverheid enz. uit 
oude tijden, dus oudheidkunde. Er bestaan 
echter verschillende soorten bv. bijbelse 
archeologie, experimentele archeologie, 
industriële archeologie en zelfs een levende 
archeologie. Die laatste houdt zich bezig 
met magische handelingen, oude genees-
wijzen enz. 
Wij zullen ons beperken tot de eerste 
keuze.
Maar archeologie is ook specialisatie en 
wij hebben ons daarom aangesloten bij de 
op 17 januari 2005 opgerichte Stichting 
Regionale Archeologie, onder leiding van 
Ger Kalverdijk.
Voor de Historische Vereniging Sint-Pan-
cras is daar ons bestuurslid Charles Barten 
aan verbonden. Samen met Wijb Ouweltjes 
vormen zij  de officiële fysische krachten   
bij  opgravingen en onderzoek in onze om-
geving. Hier lopen verschillende projecten 
zoals in de Twuyverhoek, het Geestmeram-
bacht, de Dijkstal, de Twuyverweg, her 
Noordeinde enz.
Zoals bekend zijn er reeds verschillende 
opgravingen met succes bekroond. Ge-
plande en toekomstige projecten beloven 

heel wat spannende vooruitzichten.
De strandwal bij Sint Pancras ligt het 
hoogst in de gemeente Langedijk en 
vormde als oudste de basis voor de eerste 
bewoning. Later gevolgd door Koedijk, 
Oudkarspel enz.
Door ontginning van de veengebieden 
ontstonden binnenmeren.Al in de 11e eeuw 
werden hier dijken aangelegd en werd land 
ontgonnen. Na 1500 werden de veenmeren 
ingepolderd en kanalen en vaarten aange-
legd. Eerst aan de westkant en later ook aan 
de oostkant.
Willen wij dan ook archeologische vonds-
ten doen, dan moeten wij primair zoeken 
op de destijds bewoonde plaatsen die langs 
de westkant van de zandrug lagen.
Misschien hopen wij ook nog eens met 
harde bewijzen te komen dat in ons gebied 
sporen van de vroege Vikingen te vinden 
zijn. Deze gedachten zijn niet zo vreemd. 
Vermoedelijk hebben zij in de 8e en 9e 
eeuw ook hier in de omgeving rondgezwor-
ven.
Eigenlijk is het best heel spannend te weten 
dat misschien ook op uw stukje grond  
méér geschiedenis is geweest dan Buurtje 
Voskuil of tuinder van Zanten.
En dát willen wij graag in de geschiede-
nisboekjes vermelden. In de nieuwe Klin 
hopen wij u meer te kunnen vertellen.

Archeologie
Onze historici hebben onderzoek gedaan 
naar paralellen bij mensen die onder 
verschillend gesternte zijn geboren en 
dan blijkt dat onze oude tuinders vroeger 
al een dergelijk systeem hadden en dat 
de sterrenbeelden in 4 groepen kunnen 
worden samengevat.
Net als in de natuur gebaseerd op zomer, 
herfst, winter en lente.
Ook is het niet van belang of men om 
1 uur of om 7 uur is geboren, overdag of 
’s nachts, zolang men maar geboren is.
In deze krant behandelen wij alleen de 
zgn. ”Wintergroep”, geboren tussen 
1 januari en 31 maart.

Gezondheid: lichaam en geest gaan 
samen als aarde en vuur en dan blijkt dat 
bij lichte depressies, het verwerken van 
teleurstellingen of bij futloosheid, het le-
zen van de Klin zeer stimulerend werkt en 
wordt aanbevolen door onze specialisten.

Financiën: Een jaarlijkse bijdrage aan de 
Historische Vereniging van zegge € 7,00 
per jaar zal uw tekorten niet ernstig doen 
oplopen en geeft bovendien een hoog 
rendement aan plezier en informatie en 
u kunt proberen het af te trekken van de 
belastingen.

Liefde: Wanneer u nog geen lid bent en 
dus nog niet onze waardering hebt erva-
ren, dan zullen wij u met liefde als nieuw 
lid noteren, waarbij u  een Klin van een 
voorgaand jaar gratis ontvangt.

Werk: Speciaal voor u is er pro-deo werk. 
Met uw inzet en doorzettingsvermogen 
hebben wij in onze vereniging altijd 
werkzaamheden die thans blijven liggen 
door gebrek aan mankracht. Voor elke 
specialisatie zien wij mogelijkheden dus 
bel ons en vraag naar de mogelijkheden.

Horoscoop

Natuurlijk hebt u klin nr. 21 al gelezen en 
zijn wij druk bezig met de inhoud van 
nr. 22, die eind dit jaar zal verschijnen. Dat 
vergt erg veel tijd en energie en daarbij moet 
u bedenken dat alles zo goedkoop mogelijk 
moet gebeuren. Dus niet laten drukken in 
een drukke tijd, doch bv. net na de zomer. 
Dan volgt nog inbinden etc. Daarvoor moet 
alles geschreven zijn en gecorrigeerd, voor-
zien van foto’s en teksten e.d. Dat betekent 
dat wij op de dag dat u deze krant leest al 
ver gevorderd zijn met Klin nr. 22. Daarin 
komen zaken aan de orde zoals: kachels in 
dit dorp en schoorsteenvegers, dorpshuis de 
Geist, de Langedijker Groentecentrale, de 
brandweer van Sint Pancras, verhalen die le-
zers ons toezonden, Kerstmis en Sinterklaas, 
de Twuyverhoek, een nieuwe prijsvraag, 
vogels in ons dorp etc. Weet u over deze 
onderwerpen iets interessants, hebt u b.v. 
oude foto’s hierover of wilt u zelf iets schrij-
ven over vroeger in dit dorp, dan willen wij 
dat graag plaatsen in Klin 22 of Klin 23. 
Natuurlijk helpen wij u daarbij graag.

Klin nr. 22

Archeologie

Toverlantaarns

Miniatuurtreinen
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