Mienskiplik reiske fan it Genealogysk Wurkferbân en Ofdieling Fryslân fan de NGV
Op sneon 18 septimber 2021 kinne wy mear gewaarwurde oer

Alde gevels yn de Dokkummer binnenstêd en
wat him der achter ôfspile.
Wy binne te gast by de

Foar dizze gelegenheid wurde wy ferwachte om 13.30 oere yn de tsjerke fan de
Verenigde Christelijke Gemeente, Legeweg 14, 9101 MC Dokkum.
Der binne twa nijsgjirrige lêzingen. (Gasten binne wolkom)
- De hear Siebe van Seijen, restauraasje-architect, praat ús by oer de lêste
fynsten fan de âldste bebouwingsskiednis fan de Dokkumer binnenstad.
Boustilen, soarten stien, oarsprong en âldens fan brûkte houtsoarten komme
oan ‘e oarder.
- De hear Piet de Haan, redaksjelid fan de Sneuper, fertelt mear oer de
bewenners fan in tal panden.
Foar de leafhawwers is der nei ôfrin noch in
mooglikheid foar in koarte kuiertocht troch
de stêd mei beide sprekkers.
Fergees parkeare kin op it Hellingpad (P-west)
fia de Altenastreek. Oer brêchje 200m.

Gemeenschappelijk reisje van het
Genealog. Wurkferbân en Afd. Friesland van de NGV
Op zaterdag 18 september 2021 komen we meer te weten over

Oude gevels in de Dokkummer binnenstad en
wat zich er achter afspeelde
Wij zijn te gast bij de

Voor deze gelegenheid worden wij verwacht om 13.30 uur in de kerk van de
Verenigde Christelijke Gemeente, Legeweg 14, 9101 MC Dokkum.
Er zijn twee interessante lezingen. (Gasten zijn welkom)
- De heer Siebe van Seijen, restauratiearchitect, praat ons bij over de laaste
vondsten van de oudste bebouwingsgeschiedenis van de Dokkumer
binnenstad. Bouwstijlen, steensoorten, oorsprong en ouderdom van
gebruikte houtsoorten komen aan de orde.
- De heer Piet de Haan, redactielid van de Sneuper, vertelt meer over de
bewoners van een aantal panden.
Voor de liefhebbers is er na afloop nog een
mogelijkheid voor een korte kuiertocht door
de stad met beide sprekers.
Gratis parkeren kan op Hellingpad (P-west)
via de Altenastreek. Over brugje 200m.

