Leeuwarden, 18-02-2017
Thema: “ons” voorgeslacht tussen 1680 en 1800…
Het Bestuur van FNT nodigt alle leden/donateurs weer uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en
wel op zaterdag 8 april in het MFC-Burdaard, Schoolstraat 12, 9111 HH Burdaard
(www.mfcburdaard.nl) tel. 0519-332470.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
De vergadering begint om 11.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen jaarvergadering 2016 Zwaantje K. Tamminga (N
140.1)
6. Financieel jaarverslag 2016 door Symen K. Tamminga (N
150.3)
7. Verslag kascommissie. Ytzen (Sjoerds) Tamminga (N 145.2)
8. Rondvraag en sluiting
Na dit officiële deel, hebben we voor u een programma samen gesteld over onze voorouders die
woonden in de driehoek Bartlehiem-Burdaard-Wanswerd. Wij stammen direct af van deze 5
generaties Tamminga’s, het is de periode van ± 1680-1800. Na deze periode is de familie naar
Boksum vertrokken en begint het verhaal van onze stamvader Ytzen Lieuwes Tamminga.
Aan de hand van een PP presentatie zullen we na gaan hoe de directe afstamming in elkaar
steekt en op wat voor boerderijen en huizingen de familie in deze
omgeving heeft gewoond, vervolgens wordt e.e.a. verder
geïllustreerd met prachtige familie verhalen.
Hierna volgt de lunch en vanaf ca. 13.30 uur het
middagprogramma waarbij we, net als vorig jaar, de route zullen
fietsen (of eventueel per auto indien slecht ter been) langs de
locaties waar de Tamminga’s zoveel honderden jaren geleden
gewoond hebben.
De tocht van ongeveer 12 km eindigt om ca. 16.00 uur, waarna de
“nazit” in café “It Posthûs” in Burdaard bij de Dokkumer Ee is.
I.v.m. de organisatie, uiterlijk aanmelden op 31 maart 2017 bij: Zwaantje Tamminga (N 140.1)
E.Wolffstraat 14, 8914 AM Leeuwarden z.tamminga@planet.nl
tel. 058-2121891 of 06-12888242. Ook even vermelden
wel/niet met eigen fiets of met auto.
De kosten zijn € 17,50 per persoon. Graag storten op:
bankrekening FNT NL 94 ABNA 0494561904 t.n.v.
S.Tamminga inzake FNT (vergeet niet de naam van je vader
te vermelden bij de storting, want anders “verslaan” wij in de
Y’s, K’s, M’s, J’s en D’s.).
Met hartelijke groeten, namens FNT bestuur Zwaantje Tamminga
N.B. Begin maart volgt een nog uitgebreidere omschrijving met kaartje m.b.t. Tamminga
voorgeslacht.
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