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Hallo dorpsgenoten uit Adorp, Sauwerd en 
Wetsinge! 

In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren 
over het reilen en zeilen van onze dorpswinkel. 
De tijd vliegt! Inmiddels hebben we ons eerste 
volledige “boekjaar” gehad en is onze 
dorpswinkel niet meer weg te denken uit het 
Sauwerdse dorpsbeeld.  

Een Ledboard voor het dorp 
Zo is het je vast wel opgevallen dat er inmiddels 
een Ledboard voor de winkel staat waarop – 
naast de door Christa Moesker prachtig 
vormgegeven winkelaanbiedingen – verschillende 
clubs en verenigingen hun agenda en activiteiten 
aankondigen. Mocht je daar ook eens gebruik van 
willen maken, kijk dan eens op onze website 
www.reitdiepdal.org naar de mogelijkheden. 

Een vruchtbare winkel?  
Het zal niemand ontgaan zijn dat onze 
bedrijfsleider Marina, vorig jaar september 
bevallen is van een zoon. Zij was daarmee al de 
derde “directbetrokkene” bij de winkel die een 
kindje heeft gekregen! In haar afwezigheid heeft 
Mirjam de honneurs waargenomen, ondersteund 
door Kor Veldsema van de GaveSuper uit 
Oostwold - net als onze winkel ook ontstaan uit 
een dorpsinitiatief.  

Onze derde vaste kracht, Anouk van der Velde, 
heeft ons helaas verlaten omdat ze, zoals ze zelf 
zei, “de droombaan in de zorg is tegengekomen”. 
Voorlopig proberen we de vrijgekomen uren 
zoveel mogelijk met eigen mensen in te vullen, 
maar gelukkig hebben wij Kor ook bereid 
gevonden bij te springen als het nodig is, mede 
omdat we als organisatie best kwetsbaar zijn om 
de winkel bijna 70 uur per week open te houden. 

Op eigen benen… 
De grootste uitdaging voor de komende periode 
is te zorgen dat winkel volledig zelfstandig kan 
draaien. Dat wil zeggen: zonder subsidies en 
andere bijdragen. Draait de winkel dan zo slecht? 
Zeker niet! In 2018 hebben we een mooie omzet 
behaald, zelfs hoger dan begroot. Tegelijk 
merken we dat het best lastig is om onderaan de 
streep voldoende over te houden. Het 
winkelteam is dan ook voortdurend bezig door 
slimmer in te kopen, en met leuke nieuwe 
producten, omzet en marge te laten stijgen. 
Daarnaast denken we ook hard na over 
“aanvullende diensten” – zaken die we erbij 
kunnen doen waardoor we een breder aanbod 
krijgen in onze winkel.  

Enquête 

De vraag is waar zo’n breder aanbod uit zou 
kunnen bestaan. Eén manier om daarachter te 
komen is door jullie mening te vragen. Je zou ons 
erg helpen door de enquete in te vullen – liefst 
online op www.reitdiepdal.org, of door een 
papieren exemplaar in de winkel te halen en in te 
vullen. Onder de deelnemers wordt natuurlijk 
een leuke prijs verloot. 
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Zonder vrijwilligers geen 
dorpswinkel! 
De vrijwilligers spelen een enorm belangrijke rol 
in de winkel. Zij zijn de olie die de handel 
draaiende houden – zonder vrijwilligers geen 
dorpswinkel. We organiseren regelmatig 
bijeenkomsten om met elkaar van gedachten te 
wisselen of gewoon om iets leuks met elkaar te 
doen. De afgelopen periode hebben we 
bijvoorbeeld een vrijwilligersbijeenkomst 
gehouden waar we samen een rondje 
“klootschieten” hebben gedaan met aansluitend 
een heerlijk stamppotbuffet in Ubbegaheem. 
Begin dit jaar hebben we samen met dorpsagent 
Jan Werners een avond gehouden over veiligheid 
in de winkel. Voorafgaand aan de bijeenkomst is 
er een heerlijke maaltijd bereid door de vrijwillige 
kookgroep o.l.v. Clara Woets.  

Kokkerellen in de winkel 
Onze “hobbykoks” zorgen er ook voor dat er met 
producten uit de winkel elke vrijdag een 
overheerlijke maaltijd wordt bereid. De 
dorpstafel staat inmiddels als een huis en wordt 
door jong en oud gewaardeerd. Als je ook een 
keer mee wilt eten – doen! Je kunt je opgeven via 
de intekenlijst die op de dorpstafel ligt en de 2-
gangen maaltijd kost 7.50 per keer. 

Naast de dorpstafel worden er ook af en toe 
producten bereid die in de winkel verkocht 
worden. Zo is er snert gemaakt en gehaktballen 
die gretig af werden genomen. Vorig jaar zomer 
zijn er vele smoothies bereid met rijp fruit uit de 
winkel – een actie die we zeker dit jaar willen 
gaan herhalen. En je kunt op donderdag, vrijdag 
en zaterdag versgegrilde kip van het spit krijgen 
in de winkel. 

Uitdagend blijft het assortiment in de winkel 
waarbij we veel aandacht voor lokale aanbieders 
en streekproducten houden. Onlangs heb je 

bijvoorbeeld kennis kunnen maken met 
ambachtelijke pindakaas van de pindakaasfabriek 
uit Groningen – superlekker en als aanbieding op 
vertoon van de ledenpas nog betaalbaar ook. Ook 
de inzet van de ledenpas zal de komende periode 
verder worden uitgebouwd. Hou daarvoor de 
weekfolder goed in de gaten. 

Wat zit er in het vat? 
Waar we met elkaar voor moeten waken is dat 
we de dorpswinkel niet gaan zien als alleen maar 
een winkel. De dorpswinkel is er omdat we de 
leefbaarheid in de dorpen willen behouden, dat 
betekent dat naast het doen van boodschappen 
ook de sociale functie belangrijk is. We draaien 
de winkel vooral met vrijwilligers en scholieren, 
om dit te kunnen blijven doen moeten we met 
elkaar de schouders eronder blijven zetten. We 
blijven dan ook steeds op zoek naar vrijwilligers! 

Tijdens een onlangs gehouden 
vrijwilligersavond gaven de 
vrijwilligers aan wat ze leuk 
vinden in de winkel: “Je leert 

je dorpsgenoten kennen, het is 
erg nuttig werk, gezellig, je 

leert iedere dag weer wat bij”. 

Mocht je belangstelling hebben om ons mee te 
helpen als vrijwilliger, neem dan even contact 
met ons op. Dat kan door een mailtje te sturen 
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aan info@reitdiepdal.org, of door even iemand 
van de winkel of het bestuur aan te schieten. Je 
kunt ons in ieder geval de laatste zaterdag-
ochtend van de maand bij de koffietafel vinden.  

Maandagavond klusavond! 
Omdat er ook ad-hoc klussen moeten worden 
gedaan, zoals het schrijven van deze nieuwsbrief, 
hebben we als bestuur het idee opgevat om 
“werkavonden” te organiseren. Dat betekent dat 
we geregeld op de maandagavond met een groep 
vrijwilligers “doe-avonden” houden in de winkel. 
Iedereen die mee wil denken en doen is van harte 
welkom. De onderwerpen waaraan gewerkt 
wordt zullen via de bekende social media 
(facebook, nextdoor, website, mail) of in de 
winkel worden aangegeven.  

Boodschappen bezorgen met de 
dorpsauto 
De komende periode gaan we onderzoeken of 
het bezorgen van boodschappen haalbare kaart 
is. Een van de ideeën is om dorpsgenoten die 
slecht ter been zijn, vervoer naar de winkel aan te 

bieden zodat je gezellig een bakkie kunt doen en 
vervolgens met boodschappen en al, weer naar 
huis gebracht wordt.  

Nog meer wilde plannen? 
Het zal je misschien zijn opgevallen dat er de 
laatste tijd wat heen-en-weer wordt gesleept met 
spullen in en rondom de winkel. Onder leiding 
van Wim Krijnen is er een groepje mannen bezig 
om de zolder op te knappen en tegelijk ook het 
terras achter de winkel geschikt te maken voor 
gebruik. Het plan met de zolder is om hem 
geschikt te maken als “dorpskantoor” – een 
ruimte die gedeeld kan worden door de 
verenigingen uit onze dorpen en waarin gebruik 
gemaakt kan worden van elkaars kennis en 
faciliteiten. We kunnen daar overigens nog wel 
wat hulp bij gebruiken, mocht je het leuk vinden 
wat timmer- of installatiewerk te doen, even 
melden bij Wim! Of ons even een mailtje sturen… 

Last but not least…ALV! 
Wat je alvast in je agenda kunt zetten is dat de 
Algemene Ledenvergadering van de coöperatie 
op 12 juni 2019 in Ubbegaheem wordt gehouden. 
Aanvang: 19:30. 

Binnenkort zullen wij alle leden de uitnodiging 
sturen, samen met de factuur voor jullie 
ledenbijdrage. Een bijdrage die we met al deze 
activiteiten nog heel hard nodig zullen hebben! 

Tot ziens in de winkel! 
Meer weten? Stuur een mail, loop een keer 
langs in de winkel of bel één van ons: 
 
Irma Scheepstra: 06-83895261 
Han Limburg: 06-27087241 
Hylke Zijlstra: 06-25535812 
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OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN DE DORPENCOÖPERATIE REITDIEPDAL 

VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

TE HOUDEN OP WOENSDAG 12 JUNI 2019, IN DORPSHUIS UBBEGAHEEM SAUWERD. 

AANVANG 19:30 UUR 

 


