
Feestkrant 150 jaar Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum  
 
De voorbereidingen zijn in volle gang en op 25 juni en 9 juli is het eindelijk zover: de festiviteiten voor 
het 150-jarig bestaan gaan van start! In deze krant leest u wat er allemaal gaat gebeuren en waar we 
nog wat hulp bij nodig hebben.  
 

Feestdag 25 juni  
U hebt allemaal de uitnodiging voor de feestelijke dag in 
de brievenbus ontvangen. Van 13-17 juni worden de 
aanmeldingen bij u opgehaald. Wij hebben al veel zin in 
de feestdag! Er staat een feesttent in de speeltuin en het 
Gebouwtje is open. De feesttent is mogelijk gemaakt 
door het Oranjefonds.  

 
Overdag is er van alles te doen:  
 Er is een stormbaan, springkussen en 

bubbelvoetbal in de speeltuin; 
 U kunt gluren bij de buren – in de tent is 

een kaart te krijgen met alle huizen die te 
bezichtigen zijn voor oud-inwoners en 
nieuwsgierige buren; 

 Er zijn heel wat bezienswaardigheden te 
bekijken: het kerkje in Den Ham, het 
kerkje in Fransum, je kunt een rondleiding 
krijgen bij de Piloersemaborg en er is open 
atelier Keizer en Koning bij no 64;  

 In het Gebouwtje is materiaal te vinden 
over het Den Ham van vroeger;  

 U kunt een route lopen langs de schilderijen 
die zijn gemaakt tijdens de Ploegjam, de 
route is te vinden op een kaart in de tent.  

 
Om 17:00 uur willen we met elkaar een toost uitbrengen op het 150-jarig bestaan. Vanaf 18.30 is er 
een BBQ en vanaf 21:00 is er livemuziek met zanger Grutte Geart!  
De dag is gratis, meedoen aan de BBQ kost €10,-.  
 
Gezocht: oud-inwoners Den Ham  
Het feest is natuurlijk pas compleet als zoveel mogelijk oud-inwoners ook langskomen en meedoen. 
Daarvoor willen we graag een beroep op jullie doen: heb je nog contact met oud inwoners, of ken je 
oud-inwoners? Nodig ze dan uit voor de feestdag op 25 juni! Ze kunnen zich via de website 
aanmelden voor het feest https://denham-fransum.nl/150-jaar-feest/.  
 
Gezocht: historisch materiaal Den Ham  
We hebben mooi oud materiaal om in te kunnen kijken – zo zijn er oude notulenboeken, foto’s van 
het 125-jarig bestaan en een presentatie met foto’s van vroeger. Maar – er is vast veel meer. Hebt u 
ook mooi materiaal van het Den Ham van vroeger? Dan ontvangen we dat graag, zodat we de 
tentoonstelling nog mooier kunnen maken. U kunt het materiaal brengen bij Avelien Haan, Sietse 
Veldstraweg 38 of u kunt een mail sturen aan nutdenhamfransum@hotmail.com.   



9 juli Wandeltocht Langs Kerk en Pad 
Op 9 juli is er een unieke en eenmalige wandeltocht. De tocht Langs Kerk en Pad is een unieke 
gelegenheid om een stukje historie te beleven in het schitterende Middag Humsterland. U kunt 
kiezen voor één of meer routes. De routes zijn ongeveer 3, 6 of 9 kilometer lang. Ze voeren deels 
over de historische kerkenpaden en geven een goed beeld van het cultuurlandschap.  
 
De oude kerkenpaden zijn niet meer in gebruik, maar de landeigenaren hebben speciaal voor deze 
tocht hun land opengesteld voor publiek. U wandelt over de paden die de inwoners vroeger naar de 
kerkjes in Den Ham en Fransum hebben bewandeld of gebruikten om naar school of winkel te 
komen. Er moeten meer dan 15 waterwegen worden overbrugd, over tijdelijke bruggen. Dit maakt 
de wandeltocht alleen geschikt voor hen die goed ter been zijn. De tocht is op eigen risico en het is 
niet toegestaan om honden mee te nemen. 

 
Ook u kunt deze unieke wandeling meemaken door online in te 
schrijven. Dit is mogelijk tot 5 juli 17:00 uur. Bij het inschrijven 
hoeft u geen afstand te kiezen, dat bepaalt u op de dag zelf. 
Inschrijving op de dag zelf is slechts beperkt mogelijk. Deelname 
kost €10,- voor volwassenen en €5,- voor kinderen tot en met 12 
jaar. Inschrijven kan op 
https://www.wandel.nl/evenementen/langskerkenpad/.  
 
De startlocatie is bij een tent op het veld aan de Sietse 
Veldstraweg 38. Daar krijgt u de routebeschrijving(en). Er is 
gelegenheid en tijd om meerdere routes te wandelen. Tijdens de 
route kunt u een kijkje nemen in de kerkjes van Den Ham en 
Fransum (let op, Fransum is open tot 13.00 uur) en genieten van 
een openluchttentoonstelling van schilderijen in de stijl van De 
Ploeg.  
 

Gezocht: vrijwilligers voor 9 juli  
We hopen dat de wandeltocht 200-300 deelnemers trekt! We hebben al veel georganiseerd, maar op 
de dag zelf hebben we nog extra handen nodig. We zijn op zoek naar mensen die:  

- bij de inschrijving willen helpen (tussen 10 en 14 uur);  
- willen functioneren als parkeerwachten/verkeersregelaars (tussen 9.30 en 16.30); 
- bij de opbouw en het opruimen willen helpen (routes en tent) (vrijdag en na afloop);  
- die kunnen helpen bij het rondbrengen van koffie/thee voor de vrijwilligers (tussen 9.30 en 

16.30). 
Natuurlijk zul je zelf ook willen wandelen – daar houden we rekening mee. We willen de vrijwilligers 
in blokken indelen van 2 uur, zodat er alle ruimte is om voor of na je shift ook nog zelf te wandelen. 
Heb je tijd en zin om mee te helpen? Laat het dan weten via nutdenhamfransum@hotmail.com.   
 

 


