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Nieuwsbrief  december 2017 
 

Vernieuwde website 
 

Eindelijk is het dan zover: onze geheel vernieuwde website is ‘in de lucht’:  

www.historischmarum.nl   

We hebben met man en macht gewerkt aan  

het realiseren van een ‘up to date’ website  
met veel nieuwe informatie, oude foto’s en  

kaarten, bewonersgeschiedenis,  

contactadressen, etc.  

Het ontwerp is van Nick Geersing en de   

‘werkgroep website’ zal de site verder  

onderhouden. We vragen leden om ons te  

helpen bij de bewonersgeschiedenis en het  

vullen van woningen-database. Ook kunt u  

een zoekvraag op de website laten plaatsen,  

waarop anderen dan kunnen reageren.                          afbeelding homepage  van de website 

We hopen dat u veel (lees-)plezier beleeft aan de nieuwe website en wachten met spanning op 

reacties.  

 

Nijjoarsveziede 

  Onze ‘nijjoarsveziede’ is gepland op 11 januari 2018. Daarvoor   

  wordt  u van harte uitgenodigd in de Romaanse Kerk,  

  Noorderringweg 41 te Marum. Het begint al een beetje traditie  

  te worden, dat u die avond kunt proeven van verschillende  

  ouderwetse hapjes en drankjes. We zullen ons best doen weer  

  wat bijzonders op - tafel te kunnen zetten.  

  Ook Thomasvear en Pieternel zullen het afgelopen jaar weer   

  met ons doornemen.  

We hopen als vanouds op een gezellig samenzijn en met u het glas te kunnen heffen op een 

Voorspoedig 2018.  De avond begint om 19.30 uur.  

  

Ledenvergadering  

De ledenvergadering wordt gehouden op 22 maart 2018. Daarvoor krijgt u nog een officiële 

uitnodiging met daarbij de notulen van de vorige vergadering, een jaarverslag en een 

financieel overzicht. Zet u de datum vast in uw agenda? 
 

Archeologielezing over ‘Wierden en terpen’  
De derde lezing in de reeks archeologielezingen is op 21 dec. in Museum Wierenland in 

Esinge. Spreker is Mans Schepers. De bijeenkomst begint om 20:00 uur met een inloop vanaf 

19:30 uur, de toegang is gratis 

Aanmelden kan via http://erfgoedpartners.nl/najaar-reeks-archeologielezingen/. 
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