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Het bestuur hee� 5 maal vergaderd, waarvan 2 maal met de redac�e. Door alle drukte is de laatste 
vergadering bestuur/redac�e telefonisch gedaan door de voorzi�ers tw Haije Talsma, bestuur en Piet 
de Haan, redac�e.

De ledenvergadering was op 13 april op Schiermonnikoog.
A�redend en herkiesbaar: Johannes Dijkstra, Johannes werd door de leden herkozen. a�redend en 
niet herkiesbaar Arjen Dijkstra. 
Hilbert de Vries gaf een diapresenta�e over Schiermonnikoog.Het middagprogramma bestond uit een
wandeling door het dorp Schiermonnikoog. 

Ledendag met een korte ledenvergadering georganiseerd door Yde van Kammen was op 12 oktober in
Zoutkamp in restaurant “aan de Haven”.  
De korte ledenvergadering werd gehouden om dhr Dick Bronck voor te stellen als 
bestuurslid/penningmeester. Er waren geen tegenkandidaten. Dick is door de leden van HVNF 
benoemd als bestuurslid. 
‘s Ochtends werd een bezoek gebracht aan het visserijmuseum. Het middagprogramma werd 
verzorgd door ons lid Anne Wi�eveen, waterbouwkundige die vanaf het eerste uur de voorbereiding, 
bouw en afslui�ng van de lauwerszee hee� meegemaakt. Het was prach�ge presenta�e met eigen 
foto’s.

Dankzij de tomeloze inzet van leden van onze vereniging trok de vereniging veel pubiliciteit in de 
lokale kranten.
Maart: een nieuw oud lijkpad in Dokkum werd ontdekt door ons redac�elid Piet de Haan
April:
Door Theo Del�sra is een originele mok ontworpen ter gelegenheid van het samengaan van de 
gemeentes Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadeel tot één gemeente Noardeast Fryslân. Theo
hee� de eerste mok overhandigd aan waarnemend burgemeester Hayo Apotheker.
‘
In de Willibrorduskerk in Holwerd werden de beelden geplaatst van Hessel Meckema van Aylva en zijn
vrouw Elisabeth ‘d Althan. Een presenta�e werd gegeven door de voorzi�er van St Alde Fryske 
Tsjerken em. Prof. Yme Kuiper. Prof Kuiper kon zijn onderzoek doen dankzij vondsten van onze leden 
Andre Buwalda en Hans Zijlstra.

Mei: afscheid van Ihno Dragt als directeur museum Dokkum en Fiskershûske Moddergat.

Juni:
Jubileum Sneuper nr 134 over het Kollumer oproer. Dit jubileumnummer had als cover de musical 
Salomon Levy- Kollumer oproer. Een speciale avond werd belegd in De Westereen voor de 
presenta�e van De Sneuper. De avond werd geleid door Warner Banga, Theo Delfstra gaf een 
prach�ge presenta�e van de onderzoeken die hij samen met Oebele Vries en Teake van der Leij 
gedaan had. Piet de Haan gaf uitleg waar Salomon Levy had gewoond op de Westereender hei.
Daarna overhandigde Warner Banga het eerste exemplaar van de Salomon Sneuper aan Eerde Dam, 
voorzi�er Kollumer oproer en het tweede exemplaar was voor de friese zanger Syb van der Ploeg, ook
een nazaat van Salomon Levy. 

September:
Na vele jaren van telefoontjes, eindeloos veel mails en de contacten van de huidige bewoner van het 
pand is de ruim 400 jaar oude gevelsteen in de woning aan de Omgong 12 in Ee teruggeplaatst! Dit 
adres is beter bekend als het geboortehuis van Foeke Sjoerds.

November: presenta�e van het boek Oorlogsvluchtelingen in Oost Dongeradeel 1940-1945 door onze 
leden Reinder Tolsma en Doede Douma.



Het volgende is voor het jaarverslag 2020. Het is te leuk om hier nu geen aandacht aan te besteden. 
Het historisch plaatjesalbum van Albert Heijn Damwâld en Dokkum over de geschiedenis van onze 
regio. Dit album is samengesteld door Warner Banga met medewerking van Reinder Tolsma, Haije 
Talsma, Oebele Vries, Pieter van der Bij en Jouke Dantuma. 
Klanten krijgen bij aankopen bij AH een zakje plaatjes om in het boek te plakken op de daarvoor 
bestemde open plaatsen. In totaal zijn er 216 plaatjes. Er is veel belangstelling voor . Er zijn al 
drukbezochte ruilbeurzen geweest. Zelfs op marktplaats worden ze aangeboden.

Ook komend jaar staan er verschillende ac�viteiten gepland. Hans Zijlstra plaatst al deze ac�viteiten 
op de site van HVNF.nl U kunt inloggen. Een inlognaam is eenvoudig op te vragen bij Jaap Sip Faber. 
Info@jsfaber.nl

   


