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blad 1  

Balk, 20 oktober 2016 

 

Aan donateurs en overige belangstellenden, 

 

Betreft: uitnodiging lezing op donderdag 10 november 2016  

 

Beste donateur/belangstellende, 

  

10 JAAR HWG! Dit jaar bestaat onze stichting 10 jaar en in het kader daarvan wordt onze  

Tweede Lustrum Lezing op 10 november gehouden in de Doopsgezinde kerk te Balk en omlijst  

met een feestelijk tintje. 

 

Er zijn die avond twee sprekers over het thema  

SONTVAART EN ZEEHELDEN UIT DE ZUIDWESTHOEK in de 17
e
 en 18

e
 eeuw 

 

Jan de Vries (1958) is liefhebber en onderzoeker van de geschiedenis van de Zuidwesthoek van 

Friesland en dan speciaal de periode 1600-1800. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam 

staan en artikelen van zijn hand verschijnen regelmatig in het Historisch tijdschrift Fryslân. 

Personen en families uit de schippersgemeenschap komen voorbij in zijn lezing over  

Lokale zeehelden uit de 17
e
 en 18

e
 eeuw 

 

Jelle Jan Koopmans (1984) studeerde sociaaleconomische geschiedenis in Groningen. Momenteel 

doet hij onderzoek naar de schippersgemeenschap van Makkum in de periode na de middeleeuwen 

tot de 19
e
 eeuw. De titel van zijn lezing is: 

Een blik op de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van de Sontvaart van Stavoren, 

Sloten en Balk 

 

De lezing wordt gehouden op 10 november in de Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat 27, 

8561BG te Balk en begint om 20 uur. 

 

Vooraf en in de pauze kan bij de ‘kraampjes’ die in de kerk staan opgesteld bekeken worden wat de 

verschillende historische verenigingen in onze regio zoal te bieden hebben en geven individuele 

onderzoekers en verzamelaars informatie over hun hun hobby/passie of levenswerk op historisch 

gebied. Daarom bent u deze avond al vanaf 19.30 uur welkom! We hopen op veel belangstelling 

en een grote opkomst!  

 

De kosten bedragen Є 3,50 voor donateurs, en Є 5,= voor overige belangstellenden.  

Dit is inclusief koffie/ thee en een versnapering in de pauze.  

 

U kunt zich voor deze avond opgeven bij het secretariaat, zie hierboven.  

Bij voorkeur per mail, of anders telefonisch - 0514-602299 - tot uiterlijk 8 november 

 

Graag tot ziens op 10 november! 

 

Namens het bestuur,  

Sietske Dijkstra, secretaris  


