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( w i n k e l p r o a t !

De dorpswinkel toen, nu en straks 

In 1978 kwamen mijn man Steven en ik in 
Sauwerd wonen; er was een school, een 
winkel, de trein en een goeie bus verbinding. 
Dat paste ons. Onze kinderen zijn hun 
schoolcarrière gestart in Sauwerd, omdat wij 
zeiden: „de beste school is de school dichtbij“. 

De strenge winter van 79 staat me nog zo 
helder voor ogen. Het was spannend, 
gezellig, met onze nieuwe buren hebben we 
boer Boer uitgegraven EN we gingen 
allemaal naar de Vivo winkel!! De winkel 
werd in die week steeds leger, maar wat 
waren we allemaal blij dat we daar onze 
producten konden kopen! 

Afgelopen winter januari was het weer zover: 
ijzel - spekglad...Maar we konden wel naar 
de winkel glijden en glibberen!! Gelukkig 
maar weer!

In 2011 heb ik mijn voet verbrijzeld: na 2 
weken ziekenhuis was ik weer thuis en kon 
toen 3 maanden lang met mijn rolstoel en 
een tasje om mijn nek naar de winkel rollen, 
waar bijvoorbeeld Alie mij liefdevol hielp. 
Noaberhulp had drempeltjes in mijn huis 
aangelegd zodat ik mijn huis uit kon rollen.

Daarna bleef ik bewust elke week minimaal 
één keer in de winkel komen, maar misschien 
en achteraf was dit wel te weinig. Ik moest 
ook mijn best doen om het in  mijn systeem 
te krijgen om bewust niet de winkel voorbij 
te rijden en door te rijden naar Winsum of 
Groningen.

Tja....En nu...Nu sta ik elke dinsdag in onze 
dorpswinkel - ik heb me daarvoor heel 
bewust aangemeld om mee te denken met de 
initiatiefgroep die ontstaan is vanuit 
Dorpsbelangen.  Want wat is het belangrijk 
dat we deze winkel in ons dorp hebben. 
Natuurlijk, het wordt nog een hele klus om 
de winkel draaiende te houden, maar als we 
als dorpsgemeenschap onze schouders 
eronder zetten moet het toch lukken!

En wat is het toch gezellig in de winkel! 
Natuurlijk, het rommelt zo her en der, maar 
het begin is er!

Welkom in de winkel en de 
koffie staat altijd klaar! 

Wies Steegen.

Draagvlak
Tijdens de zomermaanden is een 
groot aantal vrijwilligers bij de deuren 
langs geweest om u, als inwoner van 
Adorp, Sauwerd of Wetsinge, te 
vragen lid te worden van een dorps-
coöperatie - een “vereniging van 
eigenaren” die we nodig hebben om 
gezamenlijk, als inwoners de winkel te 
kunnen runnen. Onze hoop was om 
minstens 20% van de huishoudens via 
een lidmaatschap achter ons te 
krijgen. Maar het resultaat overtrof 
onze stoutste verwachtingen: op 1 
september bleek in totaal meer dan 
70% van de huishoudens ervoor 
getekend te hebben lid te worden van 
de coöperatie! 
(Mocht je overigens niemand aan de 
deur hebben gehad, en toch lid willen 
worden, dan kun je je inschrijven in de 
winkel, of door te mailen naar 
dorpswinkel@sauwerd.org).

Voortrekkers
Naast de mensen die langs de deuren 
zijn gegaan, en de helpende handjes 
bij het opknappen van het pand, 
heeft zich inmiddels een vaste groep 
“voortrekkers” gevormd - een groep 
vrijwilligers die onder de bezielende 
leiding van Ellie en Jolien, en in 
eendrachtige  samenwerking met de 
familie Gijzen - en in het bijzonder 
met Connie - de winkel hebben 
helpen draaien en opbouwen! En er 
moest een hoop geleerd worden - van 
brood stickeren tot pintransacties; 
voor velen is dit alles een groot, 
nieuw avontuur. 

Daarnaast is er een groep bezig om 
de bedrijfsmatige kant van onze 
gezamenlijke onderneming op poten 
te zetten. Zo hebben we inmiddels de 
dorpencoöperatie opgericht (en 
vernoemd naar het gebied waarin 

Het begin is er!
De dorpswinkel is nu alweer een paar maanden open. En met groot succes! 
Niet alleen de (verse) boodschappen blijken erg in trek, ook het sociale 
aspect van de winkel wordt erg gewaardeerd, blijkens de koffietafel die elke 
ochtend tijdens opening van de winkel, intensief gebruikt wordt.



WAT WIJ ZOEKEN:
 
BEDRIJFSLEIDER (betaald)
! RETAIL KENNIS
! SAMENWERKER/TEAMSPELER
! AFFINITEIT MET 

VRIJWILLIGERSWERK
! DOORTASTEND EN MET OVERZICHT
! 16-32 UUR PER WEEK (IN OVERLEG)

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR (betaald)
! ACHTERGROND/ERVARING IN 

SOCIAAL WERK
! AFFINITEIT MET RETAIL EN 

COMMERCIE
! BINDENDE EN OPBOUWENDE 

LEIDER
! 16-32 UUR  

WINKELVRIJWILLIGERS 
! BETROKKEN EN ENTHOUSIAST
! AFFINITEIT MET WINKELWERK
 
GASTVROUWEN/HEREN
! VRIENDELIJK EN SOCIAAL
! COMMUNICATIEF
 
GEMOTIVEERDE BESTUURSLEDEN

Colofon:

De dorpswinkel is een project van 
Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A.

De winkel is op dinsdag, vrijdag en 
zaterdagochtenden van 9-12 geopend.

Voor meer info kun je kijken op 
info.sauwerd.org of op onze FB pagina 

(www.facebook.com/dedorpswinkelsauwerd
/)

Vragen, opmerkingen, ideeën: 
dorpswinkel@sauwerd.org

We want you!

Op dit moment zijn we met een geweldig team van vrijwilligers aan de slag om 
van de winkel een groot succes te maken. Maar voordat de winkel weer 
defini�ef open gaat, moeten we het team op een aantal plekken aanvullen.

Om de winkel goed en verantwoord te laten draaien, zijn een aantal betaalde 
krachten in de winkel nodig. We zoeken hiervoor op zeer korte termijn één of 
twee personen die, uiteindelijk als de winkel volledig open is, de leiding over de 
winkel willen invullen. Idealiter zoeken we een duo dat elkaar ondersteunt en 
aanvult. Een stel dat retail kennis en ervaring combineert met ervaring met het 
managen van een groep enthousiaste vrijwilligers. Uiteindelijk zal – bij 
volledige openstelling van de winkel – de taakomvang naar 1.2-1.4 FTE groeien. 

Naast de betaalde krachten zijn ook meer vrijwilligers in de winkel nodig om de 
winkel zes dagen in de week open te houden. Als vrijwilliger neem je een grote 
verscheidenheid aan taken op je zoals het bedienen van de kassa, schappen 
vullen, koffie schenken, et cetera.

Tot slot zoeken we bestuursleden voor de coöpera�e. Het bestuur wordt op dit 
moment gevormd door de Vereniging Dorpsbelangen in de personen van Han 
Limburg en Hylke Zijlstra.

Mocht je geïnteresseerd zijn in één van deze func�es, schroom dan niet en bel 
Hylke (06-25535812) of Han (06-27087241), schiet één van de vrijwilligers aan 
in de winkel of stuur een mailtje naar dorpswinkel@sauwerd.org

onze dorpen liggen: het Reitdiepdal). 
We hebben een businessplan 
opgesteld. En we zijn in gesprek met 
leveranciers, subsidie-verstrekkers, 
gemeente Winsum en provincie. En 
natuurlijk met de familie Gijzen, over 
het huren van het pand en overname 
van spullen. 

Dorpswinkel 2.0
De komende maanden willen we de 
winkel een facelift geven. De bezem 
erdoor halen! Samen nadenken hoe 
we de winkel gaan inrichten, en daar 
vorm aan geven. Dat betekent dat er 
het nodige getimmerd en aan kabels 
getrokken moet gaan worden. Dat 
betekent voor de winkel dat we vanaf 
16 oktober even terug gaan naar de 
basis. Dat wil zeggen: de winkel blijft 
open, de koffietafel blijft staan en we 
blijven brood leveren. Daarnaast gaan 
we mensen helpen om in de winkel 
hun boodschappen te bestellen zodat 
ze thuis bezorgd kunnen worden. Op 
die manier kunnen we ons helemaal 
richten op de dorpswinkel 2.0! Ons 
streven is om in het nieuwe jaar met 

een vernieuwde winkel weer een 
totaalpakket aan te kunnen bieden. In 
de tussentijd kunnen we dus aan de 
slag! Daarbij kunnen we genoeg 
handen gebruiken. Zodra we 
concreter weten wat we in het pand 
gaan doen, zullen we dan ook weer 
van ons laten horen (houd 
ditissauwerd.nl in de gaten). Als je nu 
al weet dat je wilt helpen met klussen, 
kun je dat natuurlijk ook meteen al 
doorgeven 
(dorpswinkel@sauwerd.org) dan 
zetten we je vast op de lijst. 


