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UITNODIGING  voor de jaarvergadering/familiedag 2015 van Feriening Neiteam Tamminga.   
 

Beste familie,                                                       14-02-2015 

  

Het bestuur van de Feriening Neiteam Tamminga nodigt leden en familie uit voor de gecombineerde 
ledenvergadering/familiedag op zaterdag 28 maart 2015 in de Koepelkerk te Leeuwarden. De eerste steen 

van dit bijzondere gebouw werd in 1922 gelegd door onze voorvader Karsjen Ytzens Tamminga.  
 

Leeuwarden heeft altijd een grote rol gespeeld in het 

leven van de Tamminga’s. In de stad zijn nog diverse 

sporen te zien waar Tamminga’s gewoond, gewerkt en 
gekerkt hebben.  
 

We hebben een bustocht georganiseerd door 

Leeuwarden langs al deze bijzondere plaatsen. Het sluitstuk van deze tocht vormt 
een bezoek aan de vliegbasis Leeuwarden, we bezichtigen de sporen van de 

boerderij “Groot Humalda” (generaties Tamminga) en worden rondgeleid over de 
Vliegbasis (zie bijlage). 

 

Dag programma / agenda jaarvergadering: 

- 10.45 Verzamelen bij het Wijkcentrum Westeinde in Leeuwarden west (zie bijlage); 
- 11.00 De bus brengt ons via een bijzondere route naar de Koepelkerk; 

- 11.30 Korte bezichtiging Koepelkerk, koffie met wat lekkers;     
- 12.00 Jaarvergadering  

1  Opening 
2  Algemeen verslag van de voorzitter Lieuwe Tamminga 

3  Verslag van de penningmeester Symen Tamminga 
4  Verslag van de kascommissie en het benoemen van de nieuwe kascommissie 

6  Rondvraag en sluiting 

- 12.15 Verhalen en anekdotes over het leven van onze voorouders in Leeuwarden. 

- 13.00 Rondrit door Leeuwarden met tekst en uitleg. In de bus wordt de lunch aangeboden. 

- 14.00 Vliegbasis Leeuwarden.  
- 16.00 Terug bij wijkcentrum Westeinde. Napraten onder het genot van een hapje/drankje. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

De kosten van de dag, 20 Euro p.p., kunnen ter plekke aan de penningmeester betaald worden. 
 

I.v.m. de organisatie graag aanmelden vóór 20 maart bij Zwaantje Tamminga,   
via de mail: z.tamminga@planet.nl     of       telefonisch: 058 21 21 891     of     06 12888242 
of per briefje: mevr. Z. Tamminga,   E. Wolffstraat 14,   8914 AM   Leeuwarden 
 

We hopen velen van jullie te ontmoeten,     
 

De Feriening Neiteam Tamminga                                        De Vereniging Nageslacht Tamminga  
 

Zie bijlage voor informatie m.b.t. Wijkcentrum Westeinde leeuwarden (parkeren en vervoer) en de Vliegbasis 


