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De slager en de bakker zijn gestopt,
tijd voor een dorpswinkel
In eigen dorp eten kopen, binnen enkele
maanden kwam daar in Marsum een einde
aan. De exploitant van De Bôlekoer stopte,
de slagerij ging dicht en er kwam een
einde aan het uitventen van groente en
fruit door Douwe Offringa. Vanaf vrijdag
heeft het dorp weer een winkel.
Simon Talsma

Marsum | Zijn hele werkzame leven
is Jacob Jacobi (55) in loondienst geweest. Begin dit jaar stopte dat
noodgedwongen. ,,Ruim dertig jaar
heb ik in de grafische sector gewerkt. Door de digitalisering kwam
daaraan een einde. In 2011 ging ik
aan de slag bij Douwe Offringa uit
Sint Annaparochie als uitventer van
groente en fruit. Eerst een dag in de
week, later werden dat er meer.
Maar ook dat hield op nadat Offringa in december na 49 jaar met venten stopte.”
Tijd dus om de bakens te verzetten. Het bericht dat de eerdere exploitant van De Bôlekoer in Marsum
zou stoppen, was voor Jacobi reden
om te kijken of het ondernemerschap hem zou bevallen. ,,Ik ken het
dorp en de mensen al door het uitventen. Voor mij is dat een groot
voordeel. Daarbij kwam dat de slagerij recentelijk is gestopt. Voor
Marsum en nabije omgeving betekende dit dat er een einde was gekomen aan het kopen van voedsel in
eigen dorp. Komend weekeinde
komt daarin verandering.”
Jacobi is namelijk enthousiast
geworden over de mogelijkheden

om in het dorp, eerst op bescheiden
schaal, een dorpswinkel te runnen.
Zelf woont hij in Leeuwarden, aan
de Marsumer kant, en het dorp met
nabije omgeving kent hij door zijn
eerdere werk op zijn duimpje. ,,Na-

Ik ken het dorp en
de mensen al door
het uitventen van
groente en fruit,
voor mij is dat een
groot voordeel
tuurlijk, er is alleen succes als de
Marsumers en mensen uit de regio
naar de winkel komen. Maar op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd en de reacties die ik nu al krijg
door de folder die we hebben verspreid, ben ik ervan overtuigd dat
het mogelijk is.”
Dorpsproject
Het opzetten van een winkel met bijbehorende ruimte is een speciaal project van het dorp en dorpsbelang om

Jacob Jacobi enkele dagen voor hij De Bôlekoer in Marsum heropent. Het assortiment wordt uitgebreider dan
bij de eerdere exploitant. Foto: Marchje Andringa

de leefbaarheid te behouden en te
verbeteren. Dorpsbelang is eigenaar
van de ruimte en er wordt door de exploitant een vergoeding betaald aan
de eigenaar van het terrein, het
naastgelegen tuincentrum De Leeuw.
Eind vorig jaar stopte de vorige exploitant die daar onder meer brood
verkocht.
In eerste instantie is het de bedoeling dat De Bôlekoer niet op alle dagen in de week open is. ,,Iedere dinsdag, woensdag en vrijdag van negen

tot een uur ben ik open, maandags en
donderdags niet en op zaterdag van
acht tot een. Een voorzichtig begin en
wellicht wordt dit uitgebreid wanneer steeds meer mensen de winkel
weten te vinden.”
De nieuwbakken ondernemer begint vanzelfsprekend met de verkoop
van brood en bakkersproducten.
,,Net als voorheen wordt dat geleverd
door bakker Sybesma uit Boksum.
Voortaan komen daar ook groente en
fruit bij en nu de slager dicht is, wil ik

ook een klein assortiment aan vleesproducten aanbieden. Dit laatste zal
worden geleverd door Bijlsma, de
biologische slager uit Sint Annaparochie.”
Over de inzet van het dorp en het
tuincentrum is Jacobi zeer te spreken. ,,Er is de bereidheid om de
schouders eronder te zetten en we
beseffen dat we elkaar kunnen versterken. Het is nu aan mij én aan de
mensen om het bestaansrecht te bewijzen.”

