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Om verdere verstening te voorkomen 
hebben wij dit voorjaar een handteke-
ningencampagne gevoerd tegen de voor-
genomen aanleg van een snelfietspad 
over het Kossenland en langs de Oude 
Veert. En met succes, bij het aanleveren 
van deze kopij is het 99,9% zeker dat 
het fietspad er niet komt, en onze  
‘snippernatuur’ behouden blijft. Uit de 
maar liefst 800 handtekeningen die er  
in korte tijd bijeengebracht werden, 
blijkt wel hoe zeer Pancrassers hun 
groene omgeving waarderen! 

Na deze actie willen we ook graag iets 
positiefs ondernemen. We hebben het 
plan Sint Pancras te vergroenen en te 
verbinden en willen deelnemen aan de 
campagne van de gemeente Langedijk 
om bewonersinitiatieven te financieren.

Wat willen we? 
De initiatievencampagne van de ge-
meente grijpen wij aan om Sint Pancras 

met jong en oud te vergroenen en  
tegelijk de tuindershistorie te laten  
leven. Een project dat we samen doen, 
dat inwoners verbindt en verwarmt in 
ons dorp! En een project dat niet meer 
stopt. Met hulp van de initiatieven- 
campagne maken we alleen nog maar  
de vliegende start.

Wat gaan we doen? 
Om het dorp voor insecten en kleine 
dieren maar ook voor inwoners aan-
trekkelijker en gevarieerder te maken, 
zaaien we in bermen en andere  
snippergrond linten van inheemse, niet 
gecultiveerde bloemen en planten we 
plukbomen voor fruit en noten. Ook 
zorgen we voor rommelbosjes, nét als 
vroeger, toen bij veel huizen zogenaam-
de ‘boerengeriefhout’-bosjes stonden 
voor materiaal voor kleine reparaties 
e.d. Zulke bosjes zijn ideaal als  
schuilplaats voor vogels en klein wild. 
Met al dit groen vergroten we de 

biodiversiteit van ons dorp, onze leef- 
omgeving.

Met wie?
We maken een lesproject voor de basis-
scholen. Eerst inventariseren we met de 
schoolkinderen de snippergrond en ber-
men, onder leiding van oud-tuinders, 
lokale hoveniers en rondleiders van de 
historische vereniging. Zij brengen hun 
kennis en ervaring in het project in. Zij 
vertellen over de (agrarische) geschie-
denis van Sint Pancras, en bieden bege-
leiding bij het uitzoeken van geschikt 
zaaimateriaal, of zaailinten, en advise-
ren welke bomen of bosjes thuishoren 
in ons landschap, en welke dieren daar 
op afkomen. De kinderen presenteren 
hun plannen aan de bewoners. Daarmee 
slaan we een brug tussen oud en nieuw; 

tussen de historie van het dorp, de 
situatie van vandaag en de wensen voor 
de toekomst. Daarmee betrekken we de 
huidige beeldscherm-generatie meer bij 
de omgeving, en brengen we de jongere 
en oudere generatie bij elkaar. 
Zowel de Historische Vereniging als de 
basisscholen zijn geïnteresseerd, met 
andere betrokkenen, zowel particulieren 
als organisaties als het Noord Hollands 
Landschap, zijn we in gesprek over raad 
en bijstand.

Hoe gaan we het doen?
Met het geld van de initiatievencam-
pagne – we zetten in op € 15.000,- om 
in volgende jaren ook onderhoud te 
kunnen blijven doen - kopen we zaai- en 

plantmaterialen en bomen. We zetten 
het ook in voor het lesmateriaal. De 
begeleiding is vrijwillig. Om te zorgen 
dat het project een duurzaam vervolg 
krijgt, maken we afspraken met alle 
betrokkenen en organisaties, waaronder 
de scholen en de gemeente voor een op 
maat gesneden niet-maaien beleid.

 Van de redactie
Beste lezers, 
Ook dit jaar hebben wij geprobeerd om een zo leuk mogelijke krant samen te stellen. In de band van de krant vind je foto’s van  
verdwenen winkeltjes van weleer. In de loop der jaren kregen ze in het dorp een andere bestemming. En dan het coronavirus. Net als  
de winkeltjes van toen zal het ooit verdwijnen, maar laten we hopen dat dat geen jaren gaat duren. Verder in deze krant weer een  
artikel in het West-Fries, wat historie, actuele zaken en de vaste rubrieken. Wij wensen je veel leesplezier.

        Tineke Venneker, Trudie van Zelm, Geert van Diepen en Frans Hand

Van de voorzitter...
Het is een mooie traditie geworden, 
de jaarlijkse krant van de Historische 
Vereniging. De redactie is vorig jaar 
met een medewerker versterkt. In deze 
editie vertelt ze iets meer over haarzelf. 

Na een jaar vol zorgen om een onvoor-
spelbaar virus gaan we nu met voor-
zichtig optimisme de zomer tegemoet. 
Misschien wordt het weer mogelijk om 
mee te doen aan de Monumentendag en 
de Nazomerfeesten in Sint Pancras. 
We kijken ernaar uit.

‘Hoe groener, hoe beter’ is het heden-
daagse motto. En een echt tuinders- 
dorp kan daarin niet achterblijven.
Nog groener zult u zeggen? Ja, nog 
groener. U was het vast al van plan. 
Dus wip zo snel mogelijk een extra 
tegel uit de tuin en plant er groen.  
De vogels, de bijen, uw (klein)kinde-
ren, het klimaat en uzelf zullen er de 
vruchten van plukken.
Lees in verband hiermee, naast alle  
andere verhalen, ook het stuk van 
Dorien en Astrid. Doe mee en wie 
weet winnen we een potje met geld en 
maken we ons dorp nog groener. 

Deze krant wordt huis aan huis ver-
spreid in het dorp Sint Pancras en in 
de nieuwe wijk Vroonermeer Noord.
Zo maken vele mensen kennis met 
de Vereniging en wie weet maakt het 
zo nieuwsgierig dat u besluit lid te 
worden.

Heel veel leesplezier

Jos Neve

Sint Pancras in ’t groen

Sint Pancras was een dorp van tuinders, rondom de huizen lagen akkers en het 
transport van de producten ging over water. Sinds de ruilverkaveling van de  
jaren ‘70 is het dorp in hoog tempo ‘vergrijsd’. Letterlijk: want er zijn meer hui-
zen, meer wegen en bestrating, en er is veel minder groen, maar ook figuurlijk: 
want net als de rest van Nederland telt het dorp relatief steeds meer ouderen.

                   Door Astrid Vreugdenhil en Dorien Tamis

HOE KUNT U HELPEN?
U kunt op ons plan stemmen, onze ideeën staan inmiddels online bij de gemeente. 
Eerst onder de noemer initiatievencampagne samenwerkenlangedijk.nl/projects/471 
(zoek op: Sint Pancras in ’t groen) waar u tot 16 mei 2021 een ‘like’ voor een plan 
kunt achterlaten (wel even registreren). We hebben tenminste 50 likes nodig om 
door te gaan naar de volgende ronde, maar hoe meer hoe beter! Voor de tweede  
ronde krijgen alle inwoners van 12 jaar en ouder rond 18 juni een brief met een 
unieke stemcode. U kunt dan tot 30 juni 2021 in de tweede ronde stemmen welk 
plan het geld daadwerkelijk zou moeten krijgen.  
En heeft u opmerkingen, aanvullingen, of wilt u meedoen? Graag!  
Neem contact op via d.tamis11@gmail.com.

Historische Vereniging
Sint-Pancras

Bakkerij Verkuil. Nu ‘De Leeuwenhof Zorg 
De Volle Aandacht‘, Bovenweg 112.

Pietje Vermeulen, manufacturenzaak.
Nu Flair Hairstyling, Bovenweg 143.

Slagerij Jonker.  
Nu woonhuis, Bovenweg 182.

Vivowinkel Siem van Zelm.  
Nu pizzeria ‘La Torre’, Bovenweg 159.

Warenhuis de Pee. 
Nu Dekamarkt, Bovenweg 80.



Even voorstellen:

Mijn naam is Tineke Venneker-Scheer. 
Vanaf mijn elfde jaar woon ik in Sint 
Pancras. In 1982 kochten mijn man en 
ik het huis aan de Benedenweg waar 
wij nog steeds met veel plezier wonen. 
Ruim vijf jaar geleden werd ik de vaste 
notulist van de HVSP. Mede door het 
bijwonen van de bestuursvergaderingen 
ben ik steeds meer geïnteresseerd  
geraakt in de geschiedenis van ons dorp 
en wil ik graag een bijdrage leveren 
aan de totstandkoming van de jaarlijkse 
krant en De Klin. Vooral nieuwe  
inwoners en jongeren hoop ik enthou- 
siast te maken voor de historie van  
Sint Pancras. Verder ben ik sinds 2007 
actief als secretaris van het Kossen- 
Leijenfonds, een prachtig hulpfonds 
waar alle inwoners met financiële  
problemen een beroep op kunnen doen. 

Aanvangen en  
stoppen
Een normaal gegeven 
binnen een vereniging. 
Mensen (vrijwilligers) 
komen en gaan. De één 
blijft wat langer dan de 
ander. Hoofdzaak is de 
lol die je eraan beleeft. 
Binnen de vereniging 
zijn er verschillende 
functies die ingevuld 
moeten blijven. Denk aan het bestuur, 
de redactie, het archief en de bezorging 
of wie dan ook die binnen de vereniging 
zijn steentje bijdraagt. Voor mij, als 
hoofdredacteur, is de bezetting binnen 
de redactie een belangrijk iets. Sinds ik 
bij de redactie zit, zijn er verschillende 
bezettingen geweest. Van de ene kant 
jammer dat er mensen stoppen, aan de 
andere kant weer goed. Nieuw bloed 
geeft weer nieuwe inzichten. En nu, 
eind 2020, gaf Hans Klanker te kennen 
dat hij met zijn redactiewerkzaamheden 
wilde stoppen. Leeftijd en gezondheid 
spelen hierbij een beetje een rol en voor 
Hans is het na een jaartje of acht genoeg 
geweest. 

Jammer, want Hans met zijn droge 
humor, konden we er best bij hebben. 
Hij heeft ons beloofd (zolang het gaat) 
zijn stukjes in het West-Fries te blijven 
schrijven. Hans, bedankt voor je inzet 
en gezelligheid.

Gelukkig is er vervanging voor Hans 
gekomen en gaat Tineke Venneker 
proberen om hem te evenaren. Zij stelt 
zich elders in deze krant voor. Voorlopig 
kunnen we als redactie en vereniging 
weer even vooruit, maar let op: tegen 
nieuw schrijftalent zeggen we geen nee. 

Je bent van harte welkom.
Frans Hand

Mevrouw Agie Kok-Groen is geboren in 
het Noordeinde aan de Wik, in de helft 
van een dubbel woonhuis.
Haar vader, Jan Groen, was een Pan-
crasser en werkte in de tuinderij. En 
haar moeder, Hanna Top, woonde in de 
eerste molen aan de Molenkade in Ou-
dorp. Mevrouw Kok groeide op in een 
gezin met vijf kinderen, te weten twee 
meisjes en drie jongens.
Ondanks dat het gezin het niet breed 
had kijkt mevrouw Kok terug op een 
gelukkige jeugd.
Als vader geen werk had moest hij ‘te 
stempelen’. Daarvoor ging hij naar de 
burgemeester en hij ontving dan fl. 
10,80 voor een week levensonderhoud. 
Voor een gezin met 5 kinderen bete-
kende dit ‘centen tellen’. Zij herinnert 
zich nog de zorgen van haar ouders om 
hiermee rond te komen en dacht daarom 
als kind: ‘Ik ga nooit trouwen’.

Mevrouw Kok denkt met weemoed te-
rug aan haar vroegste kinderjaren. Het 
buiten spelen op straat: ‘bochten’ het te-
genwoordige touwtje springen, hoepelen 
en ‘bok sta vast’, het bokspringen van 
nu. De kinderen gingen naar de toenma-
lige School met de Bijbel, waar meester 
ten Hoeve in die jaren het hoofd was. 
Verder noemt zij de namen van juffrouw 
Boot en juffrouw Verweel. Mevrouw 
Kok was in haar lagere schooljaren zie-
kelijk. Ze lag daardoor veel thuis in de 
bedstee en kon dan dus niet naar school. 
Ze geeft aan dat ze goed kon meekomen 
in de tijd dat ze wél aanwezig was op 
school.

Ná de lagere school leerde zij naaien bij 
Barbara Heine. Ze heeft vanaf haar 15de 
jaar heel wat kleding genaaid voor an-
deren. Dat ging in die tijd op bestelling. 
Ook ging ze regelmatig ‘uit naaien’. Ze 
werkte dan bij mensen thuis en verdien-

de daarmee 2 gulden op een middag.
Op zondag was de bewegingsvrijheid in 
die jaren beperkt. Zo mocht er bijvoor-
beeld niet gefietst worden. Al lopend 
ging ze dan naar Broek op Langedijk 
om te spelen met een vriendin. Een 
van haar broers pakte stiekem tóch wel 
eens de fiets om naar ‘Broek’ te gaan 
en stalde die dan bij een tante die het 
minder nauw nam met de regels van het 
geloof… 

In de jaren veertig kwam echtgenoot 
Jan Kok in beeld. Hij werkte bij slagerij 
Ploeger tegenover het Daalmeerpad. 
Hij kwam bij de dorpsbewoners thuis 
‘te rondvragen’ en leerde op die manier 
‘Agie’ (later mevrouw Kok) kennen. 
Hij liet zijn oog op haar vallen en vroeg 
haar mee uit naar de revue in Amster-
dam. En zo geschiedde...
In 1950 trouwden zij en woonden de 
eerste 2 jaren in bij haar ouders.Daarna 
woonden ze in een noodwoning aan de 

Bovenweg en vervolgens nog jaren in 
een andere woning aan de Bovenweg, 
niet ver van de Vinkenlaan. Na het 
overlijden van haar man, in 2002, heeft 
mevrouw ook nog een aantal jaren aan 
’t Sterntje gewoond.

In deze jaren zong mevrouw Kok bij het 
koor ‘Looft de Heer’ onder leiding van 
Paul Kok. Ze zongen in de kerk maar 
gingen ook ‘te concoursen’. Zowel het 
koor als de dirigent vielen regelmatig 
in de prijzen. Daarnaast heeft mevrouw 
een aantal jaren op de dinsdagmiddag 
gekaart in de Ark. Ze heeft ook nog 
lang gefietst. Op 86-jarige leeftijd was 
er bij het fietsen een incident: de fiets 
viel om, mevrouw Kok niet. Dit incident 
betekende echter wel het einde van haar 
persoonlijke fietstijdperk…

En nu woont mevrouw alweer 7 jaar in 
de Molenhoeve. Door de verbouwing 
van de Molenhoeve verbleef ze tussen-
tijds twee jaar in Horizon in Broek op 
Langedijk maar daarna wilde ze graag 
weer terug naar de Molenhoeve. Ze 
heeft het hier naar haar zin, er wordt 
goed voor haar gezorgd en ze is heel 
tevreden op haar eigen kamer. Ze vult 
haar dagen voornamelijk met lezen, 
drinkt gezamenlijk met de andere be-
woners koffie en eet met hen. Daarnaast 
heeft ze niet zo de behoefte om naar 
buiten te gaan, ze heeft genoeg aan haar 
boeken (Er ligt een hele stapel! Red.) 
en volgt het nieuws in de (dagelijkse) 
krant. Pas ’s avonds gaat de televisie 
aan, overdag voegt dat niet. Mede 
dorpsgenoten Nellie Bak en Wim Groen 
bezoeken haar regelmatig en dat doet 
haar goed.

Afgezien van het feit dat ze langere tijd 
geen bezoek mocht ontvangen, is de co-
ronapandemie grotendeels onopgemerkt 
aan haar voorbij gegaan. Mevrouw is 
inmiddels wat minder goed ter been 
maar vertelt haar verhaal heel helder. 
Daarnaast geniet ze van haar kopje 
thee, koffie en het eten. Mevrouw hecht 
nog duidelijk aan het leven en bij mijn 
vertrek vertrouwt ze mij toe dat ze ‘gaat 
voor de 100’. We spreken af elkaar dan 
opnieuw te ontmoeten.

De berm van de Twuyverweg en de aanpalende voortuin van het echtpaar 
Tedje en Karst Vonk leken die zondagmiddag wel een fietsenstalling, zo 
druk. Het was duidelijk, hier moest je zijn, hier gebeurde het: een paar uur 
lang was deze plek het episch centrum van Sint Pancras. Het nazomerse 
tuinconcert achter het huis van Tedje en Karst werd verzorgd door ex Pan-
crasser Bert van Baar. Hij vermaakte het publiek non stop met natuurlied-
jes met gitaar en accordeon in de volle septemberzon. Het weidse groene 
land achter hem en de hoge blauwe lucht gaven de tuin iets paradijselijks. 
Omdat er geen stoelen meer voorhanden waren, lag ik gestrekt met een 
gratis biertje in het gras. In de sloot, vlak achter het kleine podium zwom 
zo nu en dan een nieuwsgierige woerd voorbij. Zon, zanger, stilte, onder-
broken door applaus van de concertgangers Het werd helemaal pittoresk 
toen op een gegeven moment een gezin in een roeiboot stilletjes langs voer. 
Overal in het dorp werden die middag tuinconcerten gegeven, maar ik 
wilde hier niet weg. Dit moment, deze paar uurtjes, ze waren goud waard. 
Iedereen bleef die middag en Bert vond het heerlijk. Hij genoot en zong on-
vermoeibaar door. ‘Geert,’ vroeg Tedje na een tijdje, ‘als je nog een biertje 
wil? Pak maar, hoor.’ Haar hartelijkheid trof me en ik voelde een zekere 
mate van verbondenheid: hun zoon die jaren terug zo tragisch om het leven 
kwam bij een spoorwegongeluk droeg dezelfde voornaam als ik. 
Rond half zes kwam een stoel in de tuin vrij. Met een nieuw koud biertje 
nam ik plaats en de zon wist van geen ophouden. 

‘Niets is voor altijd,’ zong de dit jaar overleden cabaretier Jeroen van  
Merwijk. Wat het virus betreft, hoop ik dat van harte en kunnen we in  
september weer genieten van de nazomerse tuinconcerten in Sint Pancras.

Tuinconcert bij Tedje en Karst Vonk achter hun huis  
aan de Twuyverweg.

Op naar de 100!

Paradijselijk 

In de week voorafgaand aan haar 99ste verjaardag mocht ik op bezoek bij  
mevrouw Kok-Groen in de Molenhoeve. Zij was graag bereid om te ‘graven’  
in haar herinneringen en te vertellen over haar leven in Sint Pancras.

                   Door Trudie van Zelm

‘Als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist,’ zingt Huub van der Lubbe van De Dijk. Sterke tekst. Verander de  
refreinregel in ‘Als het er niet is, weet een mens pas wat hij mist’ en je zit midden in de actualiteit. De leuke dingen  
die om bekende redenen niet doorgaan en gingen in het dorp, ik begin ze steeds meer te missen. Zo denk ik  
bijvoorbeeld met weemoed terug aan het tuinconcert dat ik ooit bezocht. 

          Door Geert van Diepen

Mevrouw Kok-Groen



As je vroeger in de bouw werkte den 
kreeg je boi je loon, vekansiebonne
In die toid, werd ‘r nag per week uitbe-
taald, je kreeg den ien vekansiebon per 
dag in je loônzakkie. In die bonne zatte 
je vekansiegeld verwerkt, maar ok je 
snipperdage, je pensioen en ok nag je 
w.w. uitkering as je werkeloôs werd.
Je most dus bonne hewe, maar ok van 
de juiste waarde wat boi je loon paste.
Aars had je gien geld bij je vakansie of 
naar je pensioen stort, of had gien w.w. 
uitkering as je werkeloôs werd.

Je kon je vekansiebonne verzilvere voor 
geld bij onze p.v.er (plaaseluk verte-
genwoordiger). Boi ons was dat Dirk 
van Veen, boi ouwere bouwvakkers wel 
bekend. Je most den eerst je boekie met 
zegels inlevere, boi Dirk en die stuurde 
ze deur naar het Sociaal Fonds Bouw-

nijverheid.
’t Geld kon je den later uitbetaald kroige 
bij Dirk. Jullie begroipe netuurluk wel 
dat er ’n zoôd geld, (dat in de tonne 
begon te lope), lag an de Benedeweg boi 
de familie van Veen!
 
’t Was boi de familie van Veen altoid 
bar gezellug as je vekansiegeld ging 
hale, bakkie koffie was ‘r altoid, of voor 
de langzitters was er ok nag ’n biertje, 
je kon den welderus skevug op huis an 
gaan.
’t Is den ok bar jammer dat je gien bon-
ne meer kraag van je baas, omdat die 
ze nouw rechtstreeks naar het bedrijfs-
fonds overmaakt en jee den een ofskrift 
kraag hoeveel er voor je stort was. 
’t Was te link worre om zoveel geld  
boi particuliere in huis te hewe, vond  
‘t bedroifsfonds.
’t Geld was boi Dirk, om een voilige 
plek te zoeke om ’t op te berge, ok 
welderus opskôle weest in de pléé 
(WC. want geld stinkt niet).

Onder ’t houte deksel en in ’n aktetas, 
was ’t mooi opborge.
’t Is ok beurt dat Dirk met ’t geld, ’n 
rondje kermus weest is, want je ken dat 
geld niet onbeheerd thuis lete netuurluk

Dirk was ok penningmeester van de rk 
houtbond afdeling Oudurp/Suntereep.
De jaarvergaderingen die afwisselend 
werde houwe boi de plaaselukke cefe’s,
ware ieder jaar gewoôn feestevonde en 
werd ok altoid druk bezocht.
Dut kwam o.a deur ’t bestuur, waar Jan 
de Wit toendertoid voorzitter van was.
Jan hield niet van ’n langdurige rond-
vraag, hoi waarskoude al boi voorbaat 
de vragestellers om kort te weze.
Want den kenne we anzitte en de  
penningmeester hew ok nag wat in kas, 
Dirk?
Dirk zee den dat de lôteroi zonder niete 
ok sting te wachte.
Iedereen die er was had ’n proisie, dat 
gingvan ‘n, edammertje, rollade,fles 
woin, tot duimstok, ’n spel kaarte,  
agenda of zuks allegaar, ware de proize.
De kasteloin kon den ok weer langs 
gaan met ’n drankie of bier.
En den kon zo’n vegadering ok nag 

welderus héél laat worre.
Maar om nag effies over dat veule geld 
dat er den boi Dirk voor de vekansie in 
huis lag, ’t volgende: Ik ben nagerus  
na zo’n bouwvergadering vooruit stuurt 
naar moeder van Veen, om te vrage of 
ze alvast koffie wilde zette.

De voordeur kon niet meer, deer was  
’t ketoor van Dirk achter.
Ik ging gewoônluk naar de achterdeur, 
(want ik kwam d’r niet voor ’t eerst)  
en probeerde de deur die naar binne 
opeging, ope te douwe, maar dat ging 
niet zo best totdat ik ’n gerammel en 
gebonk hoorde.
Ik kon toen net deur ’n kiertje naar  
binne, en geloik ging ’t licht an.
D’r lage twee fietse, ik vroeg an moeder 
van Veen, weerom legge die fietse deer 
achter de deur?
Noh, zee ze de deur ken niet meer op  
’t nachtslot, ze zouwe ’t nag make maar 
deer is nooit gien toid voor zegge ze. 
(Dirk en zoon Wullum ware alleboi 
timmerman)
As ’t maar voor vekansietoid maakt is, 
as al dat geld hier is, zee moeder Trien.
Je sleep as gien nacht! 

ACTIVITEITEN 
kalender 2021 

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

15 APRIL 2021
Herdenking ‘Zwarte Zondag’  
15 april 1945
Delegatie bestuur legt bloemen  
bij het monument.
Vlag halfstok bij het Nobelhof.

4 MEI 2021
Herdenking oorlogsslachtoffers.
Delegatie bestuur legt bloemen  
bij het monument.
Vlag halfstok bij het Nobelhof.

MEI/JUNI 2021
Verschijnt onze huis-aan-huis krant.

10 SEPTEMBER 2021
Vrijdag kraam Historische  
Vereniging op de Nazomermarkt.

WOENSDAG 27 OKTOBER 2021
Algemene Ledenvergadering in 
De Geist.

DECEMBER 2021
Uitgave Klin nr 36.

Vekansiebonne
                   Door Hans Klanker en  

met dank aan Tien van Veen

Toen ik destijds begon met het coördineren werd alles bij mij thuis afgeteld,  
gestickerd en in enveloppen gedaan. Daarna bracht ik samen met iemand van de 
redactie de stapeltjes naar de bezorgers.
Maar wat doe je als de bezorger niet thuis is? Of op vakantie?
Het werd al gemakkelijker toen ik de stapeltjes bij mij thuis neerlegde zodat de 
bezorgers ze zelf op konden halen. 
En nu we een eigen verenigingsgebouw op het Nobelhof hebben, loopt het helemaal 
mooi. Daar wordt gevouwen, geteld, en alles op stapels klaar gelegd. Na een  
mailtje van mij worden op een zaterdag vaak tussen half 11 en half 12 de stapeltjes 
opgehaald door de bezorgers die soms blijven voor een koppie en wat lekkers.
De meesten wonen in Sint Pancras maar er zijn er ook die in Heerhugowaard,  
Langedijk, Heiloo, Koedijk, Alkmaar en Oudorp rondbrengen.
Wat scheelt dit veel aan portokosten voor de vereniging.
Er wordt ook meegedacht door de bezorgers. Toen een lid verhuisd was en geen 
adreswijziging had doorgegeven, zei een bezorger: ‘Geef die Klin maar aan mij,  
dat zoek ik wel uit.’
Sommigen vallen uit door ziekte of overlijden, maar er staan weer nieuwe bezorgers 
voor me klaar. Fantastisch. Ik dank jullie omdat ik altijd op jullie kan rekenen.  
Ik hoop dat we samen nog een tijdje kunnen doorgaan.

‘ Ode aan mijn  
bezorgers’

Alle bezorgers van de Historische Vereniging wil ik een pluim geven; altijd 
kan ik op ze rekenen voor bezorging van de krant, de Klin, een kalender of een 
brief. Fantastisch!

                   Door Anna Wognum

Oude foto’s zijn goud waard, net als 
oude dia’s en videofilms. Misschien 
kwam je ze tegen bij het opruimen en 
dacht je even met weemoed terug aan 
de momenten van toen. Aan je eigen 
jeugd of die van je ouders of groot- 
ouders. Aan je ouderlijk huis, je tuin, je 
schuur, je akker, je straat of vereniging 
en al de plekjes die in de loop der jaren 
veranderd of verdwenen zijn. De sloot-
jes waarin je viste, de buurman met zijn 
sigaar, de buurvrouw met haar geruite 
schort, de geit in de berm, de vergezich-
ten aan de grens van het dorp. 

Dergelijke foto’s, gemaakt in Sint  
Pancras zijn bij de Historische 
Vereniging zeer welkom. Na scannen  
of digitaliseren krijg je ze weer retour  
plus een dankbare glimlach van de 
medewerkers van het archief. Wacht 
dus niet en stuur direct een verrassende 
e-mail naar info@hvsint-pancras.nl 

OPROEP!OPROEP!
OPROEP!

OPROEP!

Het Kossen-Leijenfonds helpt!

Financiële steun nodig?  
U kunt een aanvraag indienen op kossenleijenfonds.nl

Dirk in zijn jonge jaren.

Trien en Dirk van Veen.



A.  Zoek de namen bij de foto’s.
B.    Zet de gevraagde letter uit  

elke naam in het juiste vak. 

Foto 1:  Negende letter 
Foto 2:  Negende letter 
Foto 3:  Eerste letter 
Foto 4:  Zesde letter 
Foto 5:  Vierde letter
Foto 6:  Derde letter 
Foto 7:  Derde letter 
Foto 8:  Derde letter

Lid worden van de  
Historische Vereniging 
Sint-Pancras
Ben je geïnteresseerd in het verleden?
Wil je meewerken aan het levend 
houden van onze geschiedenis voor de 
volgende generaties? Word dan lid van 
de Historische Vereniging!

Wat levert het lidmaatschap op?
•  Het jaarboek De Klin, een paperback 

met tal van interessante artikelen en 
foto’s

•  Elk jaar een lezing met dia’s of film 
over ons verleden, die meestal op 
twee avonden voor volle zalen wordt 
gegeven

•  In ons dorp Sint Pancras de huis aan 
huis verenigingskrant

•   Een expositie of anderszins tijdens  
de Nazomerfeesten 
...  en nog veel meer.

Aanmelden:
Je kunt je gegevens e-mailen naar het 
secretariaat: info@hvsint-pancras.nl 
Ook kun je ons bellen, of je gegevens 
bij een van de onderstaande bestuurs- 
leden in de bus doen:
Jan Steltenpool 
Sperwer 18, 1834 XP Sint Pancras
tel. 072 564 29 08
Jos Neve 
Bovenweg 1, 1834 CA Sint Pancras  
tel. 072 564 18 04
Peter Tergau 
Mimosalaan 1, 1834 VC Sint Pancras 
tel. 06 53 15 82 32

Dit geldt ook voor naam- of adres- 
wijzigingen, overlijden of opzeggen.

Contributie:
De contributie bedraagt ten minste 
€15,- per jaar, te storten op IBAN 
NL72 INGB 0000 3565 57, t.n.v. 
Historische Vereniging Sint-Pancras.

Colofon
©2021, Historische Vereniging 
Sint-Pancras
Oplage 3.500 exemplaren
Druk: Loko Alkmaar

Heb je het woord gevonden en wil je  
kans maken op een leuke prijs? 
Mail je oplossing vóór 30 juni 2021 naar: info@hvsint-pancras.nl
of doe hem in de brievenbus bij Frans Hand, Destreelaan 69.
Vermeld wel je naam, adres, leeftijd en evt. telefoonnummer.  
Uit de goede inzendingen worden 3 prijswinnaars getrokken.  

De ‘Zes bomen speurtocht’ in 2020 was waarschijnlijk te 
moeilijk (foto’s te klein afgebeeld). Op deze prijsvraag heb-
ben wij geen goede inzendingen gekregen.

Dit zijn de namen in willekeurige 
volgorde:
• Spoorbrug
• Mirakelbrug
• Broekerhoekbrug
• De Helt
• Bruggetje van Leyen
• Daalmeerpadbrug
• De Flint
• Halvemaansbrug

Mijn oplossing:

Mijn naam:

Adres:

Mijn leeftijd:

Mijn telefoonnummer

PRIJSVRAAG ‘KOM OVER DE BRUG’ 
VOOR  JONG EN OUD

We staan er niet dagelijks bij stil, maar zonder bruggen is Sint Pancras lastig te bereiken. Ze zijn van vitaal belang voor weggebruikers en bootbezitters.
Koos Schoonhoven fotografeerde voor deze prijsvraag acht toegangsbruggen. 
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