Dorps archief Tzummarum en Omstreken.
Uit Schoenendoos en Archiefkast voor iedereen een altijd toegankelijk en blijvend archief op
internet.
Yn’e Lyte fan‘e seedyk stiene dizze húskes
Mede dank zij spontane reacties van enkele oud bewoners van de zeedijk is heel veel
geschiedenis hiervan bewaard gebleven.
Alle foto’s waarvan het merendeel met geschiedenis is nu vanaf Dijkshoek tot Harlingen zo
goed mogelijk in de juiste volgorde geplaatst.
Bijna alle huisjes met hun toenmalige bewoners zijn nu van voor 1970 in beeld gebracht.
Dit stukje van de oude gemeente Barradeel is voorgoed verdwenen.
Maar zijn geschiedenis met de schilderachtige huisjes, zijn dranksteden en zijn heel aparte
sfeer, mag niet verloren gaan.
Mochten er lezers zijn die nog foto’s of geschiedenis over deze historie hebben, neem dan
even contact op met de redaktie.

Woningen aan de zeedijk bij Koehool Tzummarum. Op de voorgrond het huis en de schuur van Jelte R.van der
Zee. Niet zichtbaar het huis van Frans Groeneveld, stelp van Harke S. Houtsma, daar tussen op de achtergrond
de stelpboerderij van S.G. Andringa, het huis van Jabik (melkrijder) Groeneveld, stelp van Johannes S. Houtsma
en het huis van Klaas Wops Houtsma tot omstreeks 1970.

Rijtje afgebroken woningen in verband met de dijkverhoging 1970-1975.
Perceel Sédyk 3 Eerst bewoond door Ouwe en Doetje Heeringa-Elzinga en later Klaas en
Hiske de Boer-Bonnema.
Sédyk 4 Mw. Trijntje Bonnema-Bonnema met Auke en Griet.
Sédyk 5 Ale en Willemke Heeringa-Boomsma etc. nu in openluchtmuseum Enkhuizen.
Boerderij op achtergrond fam. Andringa.

Al deze geschiedenis is opgeslagen op de site: http://www.oudtzummarum.nl/ in de map:
Wonen en Werken aan de Zeedijk.
Mocht u willen reageren met aanvullingen of foto’s dan kunt u deze sturen naar w.leistra@hotmail.com of via
het reactie formulier op de website www.oudtzummarum.nl per post is ook altijd mogelijk.
Adres: Wietse Leistra, Hearewei 21, 8851 GB Tzummarum

