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                                                                                                     Leeuwarden 24-04-2014 

 
Verslag van de ledenvergadering van de Feriening Neiteam Tamminga op zaterdag 5 april 2014 te Deinum “Ons Huis”  
Tsjerkepaed  13 
 
Om ongeveer 11.00 uur was de ontvangst in Ons Huis. Een aantal van de leden hadden met gegronde redenen afgezegd. 
B.v. vakantie naar Noorwegen, zakenreis Ethiopie, meezingen in een musical van de kerk of de afstand: zoals Australië en 
Canada.  Misschien de datum voor een volgende bijeenkomst al in een eerder stadium melden? 
 
ad. 2. De vergadering, wordt geopend door Lieuwe Tamminga (N144.3) 
 
ad. 3. Lieuwe geeft een overzicht van het afgelopen jaar. We kunnen terug zien op een geslaagde familiedag in Boksum 
vorig jaar op 6 april. Zie ook het verslag van die dag, dat bij deze wordt goedgekeurd. Volgend jaar weer proberen om 
een uitgebreid programma samen te stellen voor een dergelijke familiedag.  
 
ad. 4 Omdat Symen (nog) geen “vaste” verblijfplaats heeft, beheert Lieuwe zolang de bankrekening. Per 12 mei 
(verhuizing naar Almere) neemt Symen Tamminga (N150.3) deze taak officieel over.  
Lieuwe heeft wat problemen ondervonden met de bankrekening en er wordt besloten om onze Feriening in te laten 
schrijven bij de Kamer van Koophandel, zodat de Feriening een eigen banknummer heeft en kan houden , ongeacht wie 
er penningmeester is. Ook moeten we een vorm zien te vinden, waarbij we weten met het innen van de contributiegelden 
of donaties van wie we geld ontvangen. Is het b.v. van Seerp, Sjoerd of Symen Tamminga enz. 
Uit Canada kwam een cheque van 50 US Dollar van Lieuwe/Louis Tamminga (N 159) voor de Feriening. 
 
ad. 5 Verslag van de kascommissie. Financiën worden goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit Douwe Kooistra 
(N233.5) en Ans Huizinga (N272.1). Ze worden bedankt en voor volgend jaar worden Ans en Jan Wicher Kok  (N 282.2) 
benoemd. De penningmeester wordt door de algemene vergadering De charge verleend. 
 
ad. 6 Website 
Ebele Tamminga (N144.7) en Douwe Kooistra (N233.5) geven toelichting op de vernieuwde website www.tamminga-yl.nl. 
De site is nu meer per persoon ingedeeld, waardoor het overzichtelijker is geworden. Het zou ook nog mooi zijn om 
jaartallen bij de foto’s te plaatsen. Ook een oproep voor alle familieleden om aanvullend materiaal op te sturen, zodat het 
bij de persoon in kwestie geplaatst kan worden.  
 
ad. 7 Tamminga voorouders 
Symen vertelt ons een anekdote omtrent een verre voorouder, waarvan een sarcofaag zich bevond in de kerk van 
Sexbierum en werd  ”verkocht” ! aan de 13e eeuwse kerk in Zweins (in 1783 en 1980 gerestaureerd).  
Symen zal het één en ander op schrift stellen, zodat zijn verhaal t.z.t. op de website komt.  
 
Na een lekkere lunch (vooraf door Doety Tamminga N 144.3 verzorgd en ter plekke verder aangevuld door Willy 
Tamminga N144.7), wandelden we naar de stelp boerderij (architect W.C. de Groot), waar Piet Heeringa zijn 
“Schoolplaten museum” heeft ingericht. Hij is met een verbouwing bezig, zodat er een mooie expositie ruimte kan 
ontstaan. 
Zijn eerste schoolplaat was Bos- en weidevogels, die vroeger bij zijn onderwijzer Humalda in de klas hing en die hij later 
ergens kon kopen. Daarmee is de hobby begonnen. Als veekoopman kwam Piet Heeringa overal en hij speurt nog altijd. 
De collectie bestaat uit honderden platen van allerlei soort.  
Heeringa is een enthousiaste verteller en heeft zoals hij zegt, alles in zijn hoofd. Niets is beschreven.  
In 2009 werd het museum geopend en de expositie heette toen Verdwenen Nederland, naar het boek van Henk Donkers. 
 
Het was een “bijzonder” bezoek, voor ons ook  nostalgisch, omdat Meile (Lieuwes) Tamminga (N 21) en Trijntje 
Westerhuis (N 21) hier woonden. Deze Meile stierf op het station in Deinum in 1946. Zijn vrouw bleef daarna wonen in 
een deel van de boerderij, nadat de ouders van Heeringa  de boerderij hadden gekocht. Ze werd toen grotendeels 
verzorgd door de ouders van Piet Heeringa.  
 
Met moeite kon Heeringa ons laten gaan, maar voorzitter Lieuwe lette toch op de tijd. Dus hadden we nog even een nazit 
in Ons Huis en tegen 16.00 uur vertrok iedereen. 
 
Nb degenen die de contributie (2014) van 5 euro voor de Feriening nog niet hebben betaald, kunnen het bedrag storten 
op bankrekening NL 72 RABO 0395423333 t.n.v. Neiteam YL Tamminga . 
Donaties zijn ook altijd welkom. 
 
Namens de Werkgroep, 
Z.Tamminga 
E.Wolffstraat 14 
8914 AM Leeuwarden  
tel. 058-2121891 
e-mail: z.tamminga@planet.nl 


