
 
Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge 

Oosterstraat 1 

9771AS Sauwerd  

 

KvK: 40026389 

Bank: NL61 RABO 0300 8070 15 

Web: www.sauwerd.org  

Mail: info@sauwerd.org 

Sauwerd, 19 mei 2016 

Betreft: nieuwe kansen voor de Dorpswinkel 

Beste inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge. 

Zoals je ongetwijfeld gehoord hebt, dreigt de Superrr in Sauwerd binnenkort gesloten te worden. 

Zoals het nu lijkt, zal de sluiting half juli zijn beslag krijgen. Je hebt misschien ook je handtekening 

gezet onder de oproep die begin april in de gemeenteraad van Winsum aan de orde is geweest. Een 

oproep om de winkel open te houden die gesteund is door meer dan 800 ondertekenaars! 

Sinds dat moment hebben wij, Dorpsbelangen Sauwerd & Wetsinge met allerlei belanghebbenden 

gesproken over de mogelijkheid de winkel op één of andere manier open te houden. Onze conclusie 

is dat het openhouden van de winkel heel goed mogelijk is, door dit samen met jullie, de 

dorpsbewoners, aan te pakken. 

Een van de bezoeken die we hebben afgelegd, was aan de dorpswinkel in Eext. Daar heeft men een 

aantal jaren geleden “met het dorp” de plaatselijke supermarkt overgenomen van een ondernemer 

die er geen brood meer in zag. Dit in de vorm van een dorpscoöperatie (in feite een vereniging van 

eigenaren). En die winkel wordt inmiddels al drie jaar succesvol gerund door vrijwilligers uit het dorp.  

Wij denken dat iets vergelijkbaars bij ons ook heel succesvol zou kunnen zijn. Wij zitten na al die 

gesprekken boordevol ideeën en we merken dat er door allerlei dorpsgenoten heel enthousiast op 

wordt gereageerd. Sterker nog, mensen komen zelf al met allerlei leuke ideeën over hoe de winkel 

ingericht zou kunnen worden; omgetoverd tot een leuke ontmoetingsplaats in het midden van het 

dorp. 

We hebben daarom besloten om het gewoon te gaan doen – we gaan ervoor om de winkel voor het 

dorp te behouden en om te toveren tot een “Winkel voor en door het Dorp”. En dat kunnen we 

natuurlijk niet alleen. Sterker nog, het succes van zo’n onderneming staat of valt bij jouw 

betrokkenheid en hulp; als inwoner of ondernemer in Adorp, Sauwerd of Wetsinge.  

Vandaar deze oproep. We zoeken voor het opstarten eerst mensen met specifieke kennis op gebied 

van juridische zaken, financiën, media & communicatie en ondernemerszaken. Creatieve mensen die 

samen iets van de grond willen tillen. Daarna zullen we vrijwilligers gaan zoeken om te helpen de 

winkel in te richten en te bemensen. 

Wil je meedenken en meehelpen om de nieuwe dorpswinkel vorm te geven, en denk je daarvoor de 

komende maanden tijd te kunnen vrijmaken? Dan willen we je graag uitnodigen om voor 1 juni 

aanstaande, een mail te sturen naar info@sauwerd.org of door te bellen met Hylke Zijlstra (06-

25535812) of Han Limburg (06-27087241). Kort na 1 juni zullen we dan een 1e bijeenkomst beleggen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Han Limburg 

Secretaris DBSW 
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