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POLSBROEK - Eindelijk…! Zaterdag 3 september is de officiële opening van 
nieuwbouwproject Dorp66 in Polsbroek. Na ruim een jaar bouwen zijn de 
nieuwbouwwoningen opgeleverd, is er een kinderdagopvang gerealiseerd, een 
gezellige ontmoetingsruimte en zijn er nieuwe voorzieningen, zoals een buurtsuper. 
Het belooft een feestelijke dag te worden met volop activiteiten, waaronder een 
heuse buurtmarkt. Locatie is Vrijheer de Graeffweg 14 in Polsbroek. We nodigen u 
hiervoor van harte uit! 

Buurtmarkt 
Tijdens de buurtmarkt presenteren lokale ondernemers zich. U kunt onder andere terecht voor 
brocante, antiek, bloemen, planten, fruit, groente, woondecoratie, kleding, kaas, wijn en heerlijke 
streekproducten. Voor de kinderen zijn er een springkussen, spelletjes en speelgoed. 
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voor de buurt,  
door de buurt BUURTMARKT  

MET LOKALE  
‘TOUCH’ P1

BUURTSUPER 
  MET KAAS VERS VAN 

HET MES P4

Aanstaande zaterdag 3 september:


FEESTELIJKE OPENING EN 
GEZELLIGE BUURTMARKT

AL LID VAN DE COÖPERATIE? 
  BEHOUD EN UITBREIDING 

VAN VOORZIENINGEN P3

De enthousiaste groep vrĳwilligers hebben er zin in. Of het nu gaat om het snoeien van het 
groen of het verkopen in de Buurtsuper. Ze gaan ervoor: voor de buurt, door de buurt!
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Het programma ziet er als volgt uit: 

9.30 uur  Buurtmarkt Dorp66 

11.00 uur Officiële opening Dorp66 door burgemeester  
  Westerlaken van de gemeente Lopik. 
  inclusief opening buurtsuper. Burgemeester   
  Westerlaken zal als eerste vrijwilliger achter   
  de kassa plaatsnemen.  

11.15 uur Vervolg buurtmarkt inclusief voor de kinderen  
  springkussen, spelletjes en speelgoed. 

14.00 uur Einde programma 

Voor de buurt, door de buurt 
Ontwikkelaar Arjan Verstoep kijkt terug én vooruit: “Het was een 
intensieve periode, maar samen is er een mooi plan gekomen dat 
straks door de buurt, voor de buurt een meerwaarde zal zijn voor de 
leefbaarheid in het dorp. Vrijwilligers uit het dorp gaan de 
buurtsuper runnen. Dat maakt het mogelijk om weer een eigen 
winkel te hebben in het dorp. Producten en prijzen van de 
buurtsuper zijn op het niveau van de Plus-supermarkten. Door de 
koppeling van de winkel, de kinderopvang en de naastgelegen 
gemeenschapsruimte kan Dorp 66 de plek worden voor onderlinge 
ontmoeting en een soort service-punt worden voor tal van zaken. 
Echt een nieuwe impuls van nieuwe voorzieningen voor Polsbroek! 
Dit project hebben we mede kunnen realiseren door de steun van de 
gemeente Lopik (infra), Stichting DOEN, VSB Fonds, het 
Oranjefonds en Rabobank.”   

In het kort: Dorp66 in Polsbroek  
De leefbaarheid een impuls geven en de saamhorigheid in Polsbroek 
bevorderen. Om dat te realiseren heeft een aantal dorpsbewoners 
met ontwikkelaar Arjan Verstoep gezocht naar een locatie voor 
nieuwbouw en nieuwe voorzieningen. Door een gezamenlijke 
aanpak is dat gelukt. Lokale aannemers bouwden op het bestaande 
perceel Dorp 66 van familie De Wit in totaal 18 woningen. Dit zijn 
appartementen, 3-1-kapwoningen, een centrale ontmoetingsruimte 
en vrijstaande woningen, waaronder de nieuwe boerderij met stal 
van familie De Wit. In het hoofdgebouw zijn voorzieningen, zoals 
een buurtsuper, een ontmoetingsruimte, zorgfaciliteiten en een 
kinderdagopvang gerealiseerd. Oudere en jongere generaties wonen 
en ontmoeten zo elkaar. Naast de bouw van verschillende type 
woningen voor verschillende doelgroepen is ook de gehele 
buitenruimte bij de Vrijheer de Graeffweg opnieuw 
aangelegd. Coöperatie Dorp66 zet zich in de voorzieningen te 
behouden én uit te breiden. Dat doet wij met een grote groep van 
enthousiaste vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. 
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      Ondertussen…
… is de kinderopvang 
ook verhuisd. Maandag 
29 augustus gingen 
hun deuren open op 
Dorp66.


… kunnen jongeren 
binnen Dorp66 terecht 
voor een 
maatschappelijke 
stage. 
 
… kunt u bij de 
Buurtwinkel pakketjes 
laten bezorgen en 
retourneren. Adres is: 
Vrijheer de Graeffweg 
14. 
 
… hebben we binnen 
een week al meer dan 
100 ‘likes’ op onze 
Facebookpagina. 
Steeds meer informatie 
zullen we binnen deze 
virtuele community 
delen.


… zijn in de 
Buurtwinkel diverse 
cadeauartikelen te 
koop.


…kunnen u en uw 
(klein)kinderen sparen 
voor de PlusBricks. 
Actie start 5 september, 
vanaf €15,- aan 
boodschappen.  
Zo bouw je je eigen 
boerenbedrijf. 
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Waarom lid worden? 
Zorg voor behoud en nieuwe voorzieningen 
voor ons dorp! 
E e n b u u r t s u p e r , g e z e l l i g e s f e e r v o l l e 
ontmoetingsruimte een buurtauto: het zijn 
nieuwe voorzieningen die ons dorp weer 
leefbaarder maken. En ze zijn mede mogelijk 
gemaakt doordat we als Coöperatie Dorp66 
diverse fondsen wisten te overtuigen van de 
noodzaak om in ons project te investeren.  

We zijn dankbaar dat Stichting Doen, VSB Fonds, het Oranjefonds en het UW-fonds van de 
Rabobank wilden bijdragen. Voornamelijk voor de eenmalige inrichtingskosten van de 
ontmoetingsruimte. Echter voor de continuïteit en het uitbreiden van de voorzieningen hebben 
we elkaar hard nodig.  Ook u kunt daar bij helpen. Met bijvoorbeeld het lidmaatschap van de 
Coöperatie.  

Met het lidmaatschap krijgt u inspraak in het beleid van de coöperatie. We nodigen u bijvoorbeeld 
uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. En met uw jaarlijkse contributie van € 25,- draagt u bij 
aan het behoud van de  voorzieningen en het mogelijk maken van nieuwe. Bovendien krijgt u 
korting op de huur van de Buurtauto. Kijk maar eens op dorp66.nl. Samen staan we sterk en 
houden we Polsbroek leefbaar. In de buurtsuper liggen lidmaatschapsformulieren om in te vullen. 

Buurtsuper: 6 dagen in de week 
met ruime openingstijden!  
 
Eindelijk weer eens je boodschappen dicht bij huis kunnen doen: het is zover! 
Doordat Coöperatie Dorp66 een samenwerking is gestart met Plus Rechtuyt, 
kunnen we A-merken en Plus-producten aanbieden op hetzelfde prijsniveau als een 
reguliere Plus. We gaan 6 dagen in de week open, met ruime openingstijden.  
 
Enthousiaste vrijwilligers 
We kunnen deze Buurtsuper met Plus-
producten en dezelfde prijzen en acties van de 
Plus aanbieden, omdat we een geweldige 
groep van enthousiaste vrijwilligers hebben en 
geen betaalde krachten. De afgelopen weken 
ontvingen de vrijwilligers instructies over het 
reilen en zeilen van de super. Vorige week zijn 
de houdbare producten aangekomen en net 
voor de opening volgen aardappelen, groente, 
fruit en zuivelproducten. We hebben 
dankbaar gebruik gemaakt van de top-5 
boodschappenlijstjes die iedereen stuurde. En 
mocht iets er nog niet tussenzitten, geef het 
door aan de verkoper!  
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http://dorp66.nl
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Streekproducten 
Ook lokale producenten presenteren zich met hun streekproducten. Vanuit het principe ‘Voor de 
buurt, door de buurt’ krijgen zij een extra etalage om hun producten aan Polsbroekers te 
verkopen. Die ruimte willen we maar wat graag bieden. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat 
er best wat mensen zijn die hun groente en fruit uit hun moestuin willen aanbieden. Ook dat is 
mogelijk in het schap van lokale streekproducten.  

Vers van het mes: kaas van de boerderij of fabriek 
Wat is er nu heerlijker dan kaas uit onze eigen buurt? Buurtsuper Dorp66 biedt dit. We hebben 
lokale kaasleveranciers en -producenten die in de buurtsuper hun kaas aanbieden. Zowel kaas van 
de boerderij als fabriekskaas. Die unieke lokale smaak, dat proeft u erin terug!  
Vanwege de opening van Dorp66 hebben we een messcherpe introductieprijs. Nergens anders:  

         Kaas van de boerderij:  

Jong Belegen, per kilo € 7,50  
 
 
Goudse kaas 
   

Jong Belegen kaas, per kilo  € 6,25  

bij 5 kilo nu € 5,50 per kilo 

Oude kaas, per kilo  € 7,50 
 

Let op: deze kaasaanbieding is geldig tot en met 30 september 2016.  

We zijn 6 dagen in de week open met ruime openingstijden: 

  Maandag          13.00 - 18.00 uur 

  Dinsdag  8.30 - 18.00 uur 

  Woensdag  8.30 - 18.00 uur 
 
  Donderdag 8.30 - 18.00 uur 
 
  Vrijdag   8.30 - 18.00 uur 
 

       Zaterdag  8.30 - 16.00 uur  
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Gratis plantje voor eerste 100 klanten 
Speciaal voor alle enthousiaste Polsbroekers die graag willen kennismaken met 
Buurtsuper Dorp66 hebben we een leuk extraatje. De eerste 100 klanten krijgen bij 
besteding vanaf €10,- een gratis plantje bij de boodschappen! We gaan immers voor 
een duurzame groei van ons mooie dorp! 
 

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 nieuwe 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 De Wit Auto’s 
Schoonhoven. Kijk op dorp66.nl voor meer informatie en om de auto te reserveren.  Tijdens de 
opening op 3 september staat de auto op de Buurtmarkt. Veel rijplezier! 
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http://dewitautos.nl/
http://dorp66.nl


EDITIE AUGUSTUS 2016 INFOBRIEF PROJECT DORP66 POLSBROEK

! !6



EDITIE AUGUSTUS 2016 INFOBRIEF PROJECT DORP66 POLSBROEK

! !7



EDITIE AUGUSTUS 2016 INFOBRIEF PROJECT DORP66 POLSBROEK

 
 

 

Blijf ‘up to date’ en  
like ons op Facebook. 
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 Colofon 
 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Dorp66  
 met projectgroepleden Gerrie Cluistra, Jan Noordzij, Kees de Bruin, Arjan Verstoep, Bea en Cees   
 Kok, Barbara Cluistra, Klaas de Wit jr. en Esther Hulsbergen.  
 Coöperatie Dorp66, E-mail info@dorp66.nl, internet www.dorp66.nl, Kvk-nummer 63309440  
 BTW-nummer 855180274B01, IBAN-nummer NL63 RABO 0305076531 

Tot zaterdag!
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