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Leeuwarden, 28-02-2018 
 

Thema: hoe generaties Tamminga en nabije familie, boerden  
op het Leeuwarder Nieuw land (voormalige Middelzee). 
 

Het Bestuur van FNT nodigt alle leden/donateurs weer uit voor 
de jaarlijkse ledenvergadering en wel op zaterdag 14 april op de 
splinternieuwe boerderij van Anke (N114-61) en haar vader 
Symen (N144-6) Tamminga.  
Adres; zie bijlage. Er is voldoende parkeergelegenheid. 
 

De vergadering begint om 11.00 uur. 
 

Agenda jaarvergadering 
1 Opening met koffie en oranjekoek, vaststellen agenda 
2 Ingekomen stukken en mededelingen  
3 Notulen jaarvergadering 2017 Zwaantje K. Tamminga (N 140.1)  
4 Financieel jaarverslag 2017 door Symen K. Tamminga (N 150.3) 
5 Verslag kascommissie. Ytzen (Sjoerds) Tamminga (N 145.2) 
6 Website; stand van zaken en uitleg 

 

7 Anke S. Tamminga zal uitleg geven 
over deze nieuwe en innoverende 
boerderij, die is/wordt ingericht als 
“koeientuin” en verder over de moderne 
manier van boeren waar het welzijn van 
de koe voorop staat. Aansluitend is er een excursie door de boerderij. 
 

8 Lunch met soep en broodjes.                                      
 

9 Lieuwe Tamminga (N144-3) vertelt over de historie van 6 (bijna grenzende) 
boerderijen op het Leeuwarder Nieuwland en hun “verrassende” onderlinge 
(Tamminga) familiebanden. Het Leeuwader Nieuwland is de voormalige 
Middelzee aan de west kant van Leeuwarden welke ±700 jaar geleden is 
ingepolderd. Het verhaal wordt ondersteund met PP-plaatjes. 
 

10 Symen Tamminga neemt ons mee in (N150-3) het verhaal over de 
onderduik periode van zijn omke Meile Meiles Tamminga van juni 1944 – april 1945. Meile heeft op veel 
plaatsen rondom Leeuwarden gezeten. In deze zeer spannende tijd was hij de Duitsers steeds net een 
stap voor. Ondersteuning met PP-plaatjes. 
 

11 Het programma eindigt omstreeks 14.00. 
Voor een ieder die dat wil is er nog volop gelegenheid iets van Leeuwarden/Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018 mee te beleven, zie de bijlage voor het LF2018 programma die dag. Voor de 
blijvers, is er een “nazit” met een hapje/drankje.  

 

I.v.m. de organisatie, uiterlijk aanmelden op 7 april 2018 bij: Zwaantje Tamminga (N 140.1) 
E.Wolffstraat 14, 8914 AM Leeuwarden z.tamminga@planet.nl tel. 058-2121891 of 06-12888242.   

 

De kosten zijn € 12,50 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 


