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Boodschappen doen op
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voor de buurt,  
door de buurt EERSTE ALV  

MET PRESENTATIE 
BRUGGEN P2

APPELTJES 
  VOOR DE DORST P4

AL LID VAN DE COÖPERATIE? 
  BEHOUD EN UITBREIDING 

VAN VOORZIENINGEN P3

 
De tijd vliegt... Weet u nog: 9 maanden geleden opende de Buurtsuper de deuren. In januari 
vierden we met alle vrijwilligers de mijlpaal van de 10.000e klant én het feit dat we de Ereprijs 
Wijk en Buurtbeheer van de gemeente Lopik in de wacht sleepten! 
Dat allemaal mede dankzij u als trouwe klant en de groep 
enthousiaste vrijwilligers. De redactie van het Rabo-ledenmagazine 
Dichterbij kwam eveneens bij ons buurten. Zij schreven in de 
voorjaarseditie hoe de leefbaarheid door samenwerken een impuls 
kreeg in Polsbroek. Voor boodschappen hoef je niet de auto in te 
stappen. Bovendien heeft de Buurtsuper je dagelijkse boodschappen 
en dat voor een prijs die op hetzelfde niveau ligt als bij de Plus. 
Daarnaast is het een gezellige ontmoetingsplek. “Het lijkt soms net 
een buurthuis,” zegt vrijwilliger Matthijs Reijkers in het blad. 
Overigens zijn op verzoek nu ook postzegels toegevoegd aan het 
assortiment. Nog nooit geweest? Kom gerust langs, we ontmoeten u en jou graag!
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Terugblik eerste Algemene Ledenvergadering  

Woensdag 29 maart hadden we onze eerste Algemene 
Ledenvergadering als Coöperatieve vereniging Dorp66. 
Zo’n 30 leden hadden gehoor gegeven aan de oproep om 
deze ledenbijeenkomst mee te maken. 
 
Twee nieuwe bestuursleden 
Tijdens deze bijeenkomst in de gemeenschappelijke ruimte 
presenteerde Jan Noordzij de cijfers van het eerste half jaar en 
gaven de leden goedkeuring om de kleine winst te bestemmen aan 
de algemene reserves.  
Bestuursleden Gerrie Cluistra, Jan Noordzij en Kees de Bruin 
werden herbenoemd. Daarbij was de wens om het bestuur uit te 
breiden. Tom MacLean en Matthijs Reijkers boden zich aan als 
nieuwe bestuursleden. De aanwezige leden gingen hiermee akkoord. 
 

Aanpassing verkeerssituatie en aanleg brug 
Deze avond gingen we in gesprek met wethouder Gerrit Spelt en 
Gerben Boer van de gemeente Lopik over de verkeerssituatie voor 
Dorp66. Naar aanleiding van verschillende signalen die we kregen 
over soms gevaarlijke situaties, is de gemeente bereid om de 
verkeerssituatie aan te passen en komt met een voorstel. Daarnaast 
presenteerden zij verschillende varianten van bruggen. Alle ‘smaken’ 
kwamen voorbij: van ophaalbrug, touwbrug tot hypermoderne out-
of-the-box-brug. Ook stelden zij locaties voor waar een nieuwe brug 
kan komen voor een directe verbinding tussen het oude en nieuwe 
deel van het dorp. Na overleg kwam iedereen tot de conclusie dat de 
beste plek van een brug ongeveer tegenover de uitrit van de Vrijheer 
de Graeffweg is. Met de keuze van de leden om te gaan voor een 
brug van hout en staal, gaan de heren Spelt en Boer terug naar de 
gemeente om een voorstel uit te werken en leggen deze voor aan de 
raad. Verwachting is dat in het najaar de plannen uitgevoerd kunnen 
worden. Zodra de plannen concreter zijn, komen we bij u erop terug. 
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Samen Polsbroek leefbaar houden. Word ook lid!  
 
Coöperatie dorp66 zet zich in de voorzieningen te behouden én uit te breiden in Polsbroek. Dat 
doen we met een grote groep van enthousiaste vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en dankzij 
steun van onze leden. Met het lidmaatschap krijgt u inspraak in het beleid van de coöperatie. Met 
uw jaarlijkse contributie van € 25,- draagt u bij aan het behoud van de voorzieningen en het 
mogelijk maken van nieuwe. Zo huurt u als lid de Buurtauto met korting via dorp66.nl. Samen 
staan we sterker en houden we Polsbroek leefbaar. In de Buurtsuper liggen 
lidmaatschapsformulieren om in te vullen. Of stuur een mail met uw gegevens naar 
info@dorp66.nl. 
 

Buurtauto: reserveer ‘m via dorp66.nl 
Is fietsen net te ver en een auto niet voorhanden? 
Maak dan gebruik van de buurtauto van Dorp66. Deze 
Toyota Yaris brengt je waar je wilt.  

Een bezoekje brengen aan een familielid verderop is dichterbij 
dan ooit. En dat voor een zeer scherpe prijs. 
De prijs wordt bepaald door de tabel, daarbovenop geldt een 
kilometerprijs van € 0,10. Prijzen zijn incl. BTW. 
Voor bijvoorbeeld 2 uur en 15 minuten de auto gebruiken betaal 
je naast de kilometerprijs € 6,50. Da’s geen geld! Bovendien 
krijgt u als lid van de coöperatie ook nog eens 5% korting op de 

reguliere prijs. De Buurtauto is mogelijk gemaakt door Vakgarage De Wit in Schoonhoven. Kijk 
op dorp66.nl voor meer informatie en om de auto te reserveren. Veel rijplezier! 

Vrijwilligers in het zonnetje 
Een van de laatste wapenfeiten van voormalig burgemeester Renate Westerlaken vond eind 
januari plaats. Omdat we de Ereprijs Wijk en Buurtbeheer van de gemeente Lopik wonnen, kwam 
zij zaterdagmorgen 28 januari langs bij Dorp66 om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. We 
zijn enorm trots op deze vaste en trouwe groep kanjers. Elke keer zetten zij zich vol passie en 
enthousiasme in voor de buurt. De gemeenschappelijke ruimte was volgestroomd om te genieten 
van koffie en gebak. Marieke Zuidervliet nam als de 10.000e klant een boodschappenpakket in 
ontvangst. Uiteraard nam burgemeester Westerlaken opnieuw plaats achter de kassa. Net als bij 
de opening in september. En naar verluid niet voor de laatste keer…  
Ook vrijwilliger worden? Schiet een van ons gerust aan, of stuur een mailtje naar info@dorp66.nl.  
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Sponsorloop Eben-Haezerschool en Avondvierdaagse:  
Appeltjes voor de dorst 
 
Met de tong op de schoen liepen ze de laatste rondjes. Niet zo gek, het 
was een snikhete dag, woensdag 17 mei. Kinderen van de basisschool 
deden die morgen mee aan de sponsorloop voor ZOA. Voor het 
‘binnenlopen’ van een mooie opbrengst kregen alle kids een 
welverdiende appel van onze Buurtsuper. Een weekje later stonden 
zo’n kleine 100 deelnemers aan de start van de Avondvierdaagse. Ook 
toen stonden vrijwilligers langs de kant namens de Buurtsuper om 
aan de deelnemers een appeltje voor de dorst uit te delen. En dat 
werd zeer gewaardeerd. Leuk om zo met andere organisaties uit het 
dorp samen te werken! 

Vlees van De Ruijter bij dorp66 
Passend bij het motto ‘Voor de buurt, door de buurt’, verkopen we 
streek-producten. Die lokale smaak, die proef je! Bijvoorbeeld in de 
kaas van Verweij, maar tegenwoordig ook in het vlees. In de 
Buurtsuper kunt u nu ook vlees kopen van De Ruijter. Met het BBQ-
seizoen voor de boeg, moet u toch echt een keer die heerlijke schotels 
proberen. Smullen maar! 

Vriendelijk bedankt! 
Mede dankzij hun bijdrage, kunnen we activiteiten bij dorp66 
realiseren en het dorp leefbaar houden: De Vrienden van dorp66. En 
u ziet het, er is nog ruimte om vriendengroep te vergroten. Voor 
€100,- excl. btw per jaar bent u vriend en bent u prominent in de 
beeld in de ontvangsthal van dorp66. Meer info? Neem contact op 
met Jan Noordzij via info@dorp66.nl. Alvast vriendelijk bedankt! 

 
Pakketje bezorgen bij de Buurtsuper  
Online besteld en niet thuis op het bezorgmoment? Geen paniek!  
Laat uw pakketje bezorgen bij de Buurtsuper. Vermeld bij uw 
bestelling het bezorgadres Vrijheer de Graeffweg 14. Let op: zowel 
bezorgen als afhalen moet binnen de openingstijden van de 
buurtsuper vallen: maandag 13.00 - 18.00 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag 8.30 - 18.00 uur en zaterdag 8.30 - 16.00 uur. 
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  Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Dorp66: Gerrie Cluistra, Jan Noordzij, Kees de Bruin,  
Arjan Verstoep, Bea en Cees Kok, Barbara Cluistra, Klaas de Wit jr, Tom Mac Lean en Matthijs Reijkers. 
Coöperatie Dorp66, E-mail info@dorp66.nl, internet www.dorp66.nl, Kvk-nummer 63309440  
BTW-nummer 855180274B01, IBAN-nummer NL63 RABO 0305076531 
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Tot zaterdag!


