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Sauwerd, Wetsinge en Adorp verdienen een goede dorpswinkel. Dat vind jij 

toch ook? 

De winkel in Sauwerd is dicht. Een triest gezicht. Het einde van een tijdperk, maar tegelijk een hoopvol begin 

van iets nieuws. Als we het met z’n allen doen, hebben we straks weer een mooie winkel voor onze dagelijkse 

boodschappen, de post, pinnen, misschien een zorgloket en nog veel meer. 

Een welgemeend dankjewel! 

Voor we vooruit kijken, willen we graag het Superrr team bedanken dat de afgelopen jaren elke dag met veel 

enthousiasme de winkel draaiende hield. Dat was knap werk, waarvoor hulde en dank! 

Wat gaan we doen? 

De afgelopen weken is Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge met een ploeg van 30 betrokken dorpelingen uit 

de drie dorpen aan de slag gegaan om een coöperatie in de benen te helpen waarmee de dorpswinkel weer 

open kan. Dat is nog een heel werk, maar we hebben veel mensen die allemaal op hun terrein veel kunnen.  

Eerst gaan we kijken of de winkel op heel korte termijn alweer open kan voor vers brood en een bescheiden 

levensmiddelen aanbod. Maar ook voor een kopje koffie met een praatje en misschien een boodschappen-

bestelservice. Je hoort daar snel meer over. 

We komen langs deze zomer 

We hebben je steun hard nodig. De winkel wordt een coöperatie; voor en door de inwoners. Daarom komen 

we deze zomer bij je langs om te vragen of je mee wilt doen en een intentieverklaring wilt tekenen om lid van 

de coöperatie te worden. Als één op de vijf huishoudens meedoet, gaan we van start. Een belangrijk moment 

dus, en jouw handtekening is écht van belang voor een leefbaar dorp. 

Lukt dat wel? 

Je denkt misschien; ‘dat kan nooit’, of ‘dat wordt toch niks’. Maar het kan wél! In Eext is een dorpswinkel ‘Onze 

Winkel’ die al drie jaar als coöperatie met succes draait. Ook in Oostwold staat zo’n mooi voorbeeld. En in 

Kloosterburen is ook net een coöperatie gestart. 

Hoe kun je helpen? 

We kunnen nog veel hulp gebruiken bij het opstarten en later ook bij het draaien van de winkel. Je bent van 

harte welkom als je mee wilt denken en werken. Neem dan contact op met 

Wim Krijnen, w.t.g.krijnen@planet.nl, 06 1094 9833 

Mariëlle Zijlstra, mariellezijlstravanderveen@gmail.com, 06 3051 9360 

Tot ziens deze zomer!  

 

De Dorpswinkel. Met zijn allen maken we het waar!  
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