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Arerstoep

POLSBROEK - De straat ligt erin, bomen zijn gepland, rieten daken kleuren 
in het lentezonnetje, kinderen spelen buiten verstoppertje… Ja, het project 
Dorp66 krijgt al aardig vorm! We horen van steeds meer mensen dat ze 
enthousiast zijn over het resultaat. Met Arjan Verstoep nemen we de stand 
van zaken door. Twee belangrijke data zijn 21 mei: Open Huis van het 
hoofdgebouw en 3 september: de officiële opening! Noteer maar alvast. 

Arjan: “Niet alleen de uitstraling van de gebouwen wordt gewaardeerd. Ook de verschillende 
functies en de meerwaarde, dat verschillende activiteiten op Dorp66 elkaar kunnen gaan 
versterken, begint meer en meer waardering te krijgen. Zoals iedereen in het dorp kan zien zijn er 
al 2 nieuwe straten helemaal bewoond. De 3 woningen aan de Boerderijweg en de 3 woningen aan 
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de Wagenschuur zien er al gezellig uit. Bewoners zijn nog druk bezig 
met de tuin, maar voordat de zomer aanbreekt zullen de meeste 
mensen heerlijk kunnen genieten van het uitzicht en de ruimte.”  

Oplevering Hooiberggebouw  
“Eind april zijn de 3 woningen in het hooiberggebouw opgeleverd. 
Ik verwacht dat de nieuwe bewoners er eind mei allemaal hun intrek 
zullen nemen. Het hoofdgebouw met de 9 appartementen, 
winkelruimte, ontmoetingsruimte en kinderopvang zal eind juni 
2016 worden opgeleverd. In de maanden juli en augustus zullen ook 
daar de nieuwe bewoners hun intrek gaan nemen.” 

Naast de wegen volop groen 
Naast, tussen, vooraf en na de bouwactiviteiten wordt er hard 
gewerkt aan de wegen. De Boerderijweg, de Wagenschuur en de 
Hooiberg zijn inmiddels compleet aangelegd, voorzien van groen-
aanplant en straatverlichting. In de komende weken zal er nog 
worden gewerkt aan de herinrichting van de Vrijheer de Graeffweg. 
We hopen dat het gehele terrein (misschien op een enkele nieuwe 
boom na) nog voor de zomer zal zijn ingericht, zodat het 
hoofdgebouw straks ook goed toegankelijk zal zijn.”  
 
Ontmoetingsruimte, winkel en kinderopvang 
In de zomerperiode zal er gewerkt worden aan de inrichting van de 
ontmoetingsruimte, de winkel en de kinderopvang. Op zaterdag 3 
september 2016 hopen we, na de officiële opening, een punt te 
kunnen zetten achter de realisatiefase. Dan zal in de praktijk gaan 
blijken of de nieuwe voorzieningen ook daadwerkelijk zullen gaan 
bijdragen aan een stuk vitaliteit en leefbaarheid in Polsbroek.  
Als  iedereen uit de buurt ook actief zijn of haar bijdrage zal leveren, 
blijft de slogan “voor de buurt, door de buurt” geen loze kreet, maar 
van blijvende waarde voor iedere dorpsbewoner.   

“Voordat de zomer aanbreekt zullen de 
meeste mensen heerlijk kunnen genieten van 
het uitzicht en de ruimte.”  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Ondertussen…

… heeft de projectgroep 
een brief naar het college 
van B&W gestuurd om 
met een oplossing te 
komen voor de huidige 
onveilige verkeers-
situatie aan de 
doorgaande weg. Vooral 
voor voet-gangers. 
 
… is in dezelfde brief ook 
het plaatsen van een 
brug tussen Dorp66 en 
de Jonglevenweg 
aangekaart. 

… zijn de eerste 
straatnaambordjes 
geplaatst. De 
zoektochten van vele 
postbodes en 
pakketdiensten zijn 
daarmee teneinde. 

… is niet alleen een vis 
gesignaleerd in de 
wetering, maar ook óp de 
hooiberg. Deze vis is ook 
richtingbepalend. 
 
… zijn de eerste jongens 
al gezien die 
voetbalplaatjes willen 
ruilen bij de Plus. Ze 
moeten nog éven geduld 
hebben.

… ligt er voor u - als u lid 
bent van Coöperatie 
Dorp66 - een 
kennismakingspakket 
van de Plus klaar. U kunt 
deze afhalen op 21 mei 
tijdens het Open Huis.
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Open Huis 
zaterdag 21 mei a.s. 

12.00 - 14.00 uur 

incl. hapje & drankje 

Kom en neem een kijkje 
in het hoofdgebouw met 

rondleiding!
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Wat kunt u verwachten zaterdag 21 mei?

• Iedereen is van harte welkom in het hoofdgebouw. 
Ook familieleden van kopers en andere 
belangstellenden. 

• Vanaf 12.00 uur staan hapjes en drankjes klaar.  
Voor de kids hebben we een springkussen.  

• Om 13.00 uur is er een korte info-uitleg over het  
project en kunt u vragen stellen. Aansluitend is er  
een rondleiding. 

• Bent u lid van Coöperatie Dorp66? Haal dan  
deze middag uw kennismakingspakketje op van  
de Plus in de nieuwe supermarkt! Nog geen lid?  
Regel het ter plekke of mail naar info@dorp66.nl.  

• Heeft u nog nieuwe ideeën?  
Laat het dan weten tijdens het Open Huis.
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Geen vervoer? Neem de Buurtauto! 
 
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. Veel rijplezier! 

Markt met plaatselijk accent tijdens opening 3 september 
Op zaterdag 3 september is er van 9.00 - 14.00 uur rondom het hoofdgebouw een uitgebreide 
markt met een plaatselijk accent. Klaas de Wit jr.: “Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. 
Uiteraard zorgen we voor eten en drinken. De opbrengst van de markt is voor de aanschaf en 
inrichting van de voorzieningen in het hoofdgebouw. Om 10.00 uur is de officiële 
openingsceremonie. We zijn al druk met de voorbereidingen. Zet de datum vast in uw agenda. We 
hopen dat u er bent!” 
 

Coöperatiefonds Rabobank:  
€ 5.800 voor 
inrichting 
ontmoetingsruimte  
en AED 
 
Het verbeteren van de leefbaarheid van het 
dorp. Daar wil de Rabobank aan bijdragen. 
Ook in ons dorp. Vanuit het Coöperatiefonds 
van Rabobank Utrechtse Waarden heeft 
Coöperatie Dorp66 een bedrag van € 5.800,- 
ontvangen.  
 
Op advies van de Ledenraad van de bank werd de aanvraag van ons gehonoreerd. €800,- is 
gelabeld aan de aanschaf van een AED. Dit is een draagbaar apparaat dat een schok kan 
toedienen bij een reanimatietoestand om het hart weer op gang te laten komen. De overige  
€ 5.000,- besteden we aan de inrichting van de ontmoetingsruimte. Een prachtig bedrag en een 
blijk van waardering van de bank om het project van een financiële impuls te voorzien. Mede 
dankzij de Rabobank maken we zo ons dorp leefbaarder. We hebben nog veel meer geld nodig om 
alle binnen- en buitenfaciliteiten te realiseren. Daarom staan ook bij andere fondsen aanvragen 
uit en organiseren we zelf ook sponsoractiviteiten. 
Donderdag 12 mei ontvingen we op de hoofdvestiging van Rabobank Utrechtse Waarden in Lopik 
een symbolische cheque, samen met Stichting Zender Express. Ook zij ontvingen voor hun goede 
doel een bijdrage. 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PLUS supermarkt 
komt naar Dorp66  
 
Eindelijk weer eens je boodschappen 
dicht bij huis kunnen doen: begin 
september is dat weer mogelijk. 
Coöperatie Dorp66 start een 
samenwerking met de Plus-organisatie.  
 
Gerrie Cluistra: “We hebben met verschillende 
partijen gesproken en uiteindelijk een keuze 
gemaakt voor Bas Rechtuyt, eigenaar van de Plus 

in Schoonhoven. Met hem starten we een samenwerking voor de inrichting en levering van 
producten, waarbij we de supermarkt zelf ‘runnen’  met hulp van vrijwilligers die zich steeds meer 
aanmelden. Iedereen kent de Plus en haar assortiment. Daarnaast gaan we onze supermarkt een 
eigen gezicht geven. Dat zul je in de uitstraling terugzien. Als naam krijgt het Plus Dorp66.”  

Actuele prijsstelling met Plus-aanbiedingen uit de folder 
Jan Noordzij: “Een belangrijke voorwaarde voor ons was de prijsstelling. We kunnen met de Plus 
de actuele prijzen hanteren. We maken dus ook gebruik van de kortingsacties die in de weekfolder 
staan. In de zomerperiode hebben we een enorme uitdaging: alle producten met barcodes in ons 
kassasysteem zetten. We hopen dat er nog meer vrijwilligers zich aanmelden, zodat we een mooie 
start van de winkel maken. Kortom, boodschappen doen, lekker dichtbij, voor dezelfde prijs. Dat 
is het.”  
 
Burgemeester als kassière   
Op zaterdag 3 september zal na de openingsceremonie burgemeester Renate Westerlaken achter 
de kassa plaatsnemen om de eerste boodschappen af te rekenen. 
(“Dit heb ik altijd al eens willen doen!”, aldus onze burgermoeder). 
Wilt u ook achter de kassa plaatsnemen of op een andere manier 
meedraaien in de Plus? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger. Mail 
naar info@dorp66.nl en we nemen met u contact op voor de 
mogelijkheden. 

Stuur uw top-5 boodschappenlijstje 
De winkelindeling is inmiddels bekend. Met ruimten voor brood, 
groente en fruit, zuivel en streekproducten. Er komt dus ook een 
apart schap met producten van ‘eigen bodem’. Ook op deze wijze 
geven we invulling aan het motto ‘voor de buurt, door de buurt’.  
Momenteel maken we een inventarisatie van producten. Daar 
hebben we uw inbreng ook voor nodig. Welke producten moeten 
volgens u sowieso in het assortiment opgenomen worden? Stuur 
uw boodschappentop-5 naar info@dorp66.nl.  
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Dorp66 warm aanbevolen door: 

Burgemeester Westerlaken, huisarts 
dokter Kruijt en Anne-Wil Blankers 

Met trots melden we dat drie prominente mensen in ons Comité van Aanbeveling plaatsnemen: 
burgemeester Renate Westerlaken, onze huisarts Hans Kruijt en actrice en Polsbroekse Anne-Wil 
Blankers. Zij is natuurlijk bekend van de rol Wilhelmina die zij onnavolgbaar speelt. 
 

 

Word ook vrijwilliger, net als Dick  
“Op de eerste contactavond, in het Dorpshuis was er een eerste uiteenzetting van de plannen  van 
wat nu Dorp 66 is geworden. Toen heb ik mijzelf opgegeven als  vrijwilliger voor de buurtsuper. 
In mijn werkzame leven was ik projectleider Winkelinrichting en later winkeladviseur bij een 
grote landelijke organisatie in de doe-het-zelfbranche. Met die achtergrond leek het mij wel 
aardig om iets te gaan betekenen voor de buurtsuper. Vandaar de opgave voor dit project. Ik hoop 
dan ook dat er iets wordt gerealiseerd waar Polsbroek trots op zal zijn!  
Meldt u zich aan als vrijwilliger via info@dorp66.nl.”  
                Dick van Beusekom  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In de media  
De afgelopen maanden zijn in de media nieuwsberichten verschenen over de voortgang van 
Dorp66. Zo kwam in januari het Algemeen Dagblad opnieuw poolshoogte nemen bij het project. 
Journaliste Karin Verhoef was onder de indruk van de ‘extra kern’ die ons dorp heeft gekregen.  
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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 
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