Verslag van jaarvergadering/familiedag op 9 april 2016 in te Boksum
Verzamelpunt: het inspirerende gebouw “Loft” in Boksum, dit voormalig gereformeerde kerkgebouw is in het
verleden door vele Tamminga’s bezocht.
1. Opening.
2. Agenda goedgekeurd
3. Voorzitter Lieuwe (N 144.3) heet iedereen hartelijk welkom en meldt dat
door de afsluiting van de weg naar Boksum nog wat mensen onderweg
zijn, o.a. Zwaantje Tamminga (N 140.1), notulist/secretaresse. Men
begint toch maar en Lonneke (N 285.1) maakt aantekeningen.
Lieuwe kijkt terug naar de familiedag van vorig jaar met o.a. de
bijeenkomst in de Koepelkerk te Leeuwarden.
Weer terug in Boksum in Loft, schetst Lieuwe in het kort de familie
geschiedenis van Beppe Hiltje. Ze was een vermogende vrouw en was
niet in gemeenschap van goederen getrouwd! Later veranderd?
Zij en oerpake Ytzen Lieuwes gingen naar verschillende kerken. Bij It Fine Reedsje in Boksum
scheidden op zondagochtend hun wegen. Pake bleef bij de Hervormde kerk en was daar kerkvoogd
maar omstreeks haar 30ste had beppe zich aangesloten bij de Afgescheiden
kerk.
Verder wordt nog vermeld dat Ulbe van Houten, schrijver van ‘De sunde fen
Haitze Holwerda’ ook aan It Fine Reedsje woonde. Straks fietsen we door het
landschap waar het verhaal zich afspeelde. Vooraf zal de fietstocht op film
getoond worden.
Vervolgens memoreert voorzitter Lieuwe ons bestuurslid Douwe Kooistra (N233.5), overleden op 27
oktober 2015. Een goede en betrokken bestuurder, een man met veel kennis van o.a. de Friese
geschiedenis. Zie b.v. “Frieslands Verleden” onder redactie van Douwe Kooistra. We zullen hem en
zijn inbreng missen. Lieuwe Tamminga en Zwaantje Tamminga waren aanwezig bij de
afscheidsdienst in de Pelikaankerk waar prachtige muziek een onderdeel was. Ook het overlijden van
Jikke Tamminga (N 144,2) wordt herdacht. Op 16-02-2016 was er een indrukwekkend afscheid in
de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden. Haar leven werd op verschillende manieren belicht:
zijnde moeder, beppe en tot haar pensioen kleuterschool juf. In alle rollen zeer bevlogen.
4. Op 28 maart 2015 was er een prachtige leden/familiedag met ontvangst in Wijkcentrum Eeltje’s
Hiem in Leeuwarden, een bezoek aan de Koepelkerk,
bustocht door Leeuwarden langs Tamminga
bijzonderheden, een fotomoment in de Famylje
Tammingaleane met alle aanwezige Tamminga’s en
een bezoek aan Vliegbasis Leeuwarden. Lieuwe
vertelt wat ons de afgelopen vergaderingen heeft
bezig gehouden en wat we voor willen leggen aan
de vergadering. Hoe gaan we om met
lidmaatschap?- Wat zetten we wel/niet op de
website?- wel/niet wachtwoord omdat er steeds
meer op komt te staan? Besloten om zonder wachtwoord te werken. Wat te doen met aangeboden
archief van Ella Tamminga aan FNT. Misschien meer borging i.v.m. de privacy.
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5. Gerrit (Benjamins) Tamminga (N 151.4) wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Er zijn geen
bezwaren. We verwelkomen Gerrit bij de FNT.
6 Naam J.W. Kok ( N 282.2) veranderen in Rimmer Wytse Tamminga (N 253.4).
Er is een saldo van 492,22 euro. Iedereen die contributie heeft betaald is automatisch lid. Misschien
volgend seizoen per machtiging betalen?
Symen (N150-3) zal verder onderzoek doen.
Ytzen Sjoerds Tamminga (N 145.2) vertelt
dat hij de zoon is van een boekhouder, dus
financiën is hem niet vreemd. Dacht dat hij
gekozen werd en wordt nu geconfronteerd
om te controleren. Hij stelt vast dat we een
vermogende vereniging zijn!
Er is nog een vraag over de gelden voor de
website. Dit betreft webhosting en uurloon
webdesigner.
Ytzen (N 145.2) treedt toe tot de kascommissie en Geeske Osinga (N 154.3) wordt 2e lid.
Daarna bekeken we met elkaar de film van de
fietstocht door de “Greidhoek” die door Lieuwe,
Symen en Ebele voor ons was uitgestippeld. Men
genoot ook zeer van de fantastische lunch, verzorgd
door Welmoed Kuiper (voor insiders, dochter van de
schrijfster Akky van der Veer en eigenaresse van
Loft).
Aanvankelijk gingen Willy Tamminga (N 144.7) en
Zwaantje Tamminga (N 140.1) de tocht met de auto
maken, maar door pech aan de elektrische fiets van Ineke
(N 145.2) en de lekke band van de OV fiets van Geeske (N
154.3) stapten zij zich ook in. Speciaal was wel dat we
langs “de Koptische kerk” kwamen. Kopten, orthodoxe
christenen van Egyptische origine, die nu sinds 2000
samen komen in het voormalig gereformeerde kerkje in
Hilaard (321 inw).

Het was een bijzondere fietstocht, met commentaar van Symen (N 150.3) die over de diverse
Tamminga’s, andere bewoners en verdere bijzonderheden van deze streek vertelde. Het weer
werkte ook mee en in de wandelgangen werd verteld dat men van sommigen had gehoord, achteraf
spijt te hebben dat ze zich niet hadden opgegeven.

Namens Zwaantje Tamminga (N 140.1) en Lonneke
Schoonhoven (N 285.1)
Leeuwarden / Leiderdorp, juli 2016
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