
 
Zwerfboekenkraam 
 
 
 
 

Kom langs en neem gratis boeken mee voor de vakantie!

Kinderzwerfboekenkraam dorp66 
Wanneer: zaterdag 18 juli  
Waar: buiten bij dorp66 
Tijd: 10.00 - 15.00 uur 
Kosten: gratis! 
 
Jippie, het is bijna vakantie!! Je mag een 
paar weken ontspannen na een wel heel 
bijzonder schooljaar. Of je nu weggaat of 
thuisblijft, of het een camping in Frankrijk 
wordt of de achtertuin: zorg dat je altijd 
een paar leuke boeken bij je hebt.  
 
Bij dorp66 zetten we daarom speciaal 
voor jou de Kinderzwerfboekenkast 
buiten.  

Dat doen we op zaterdag 18 juli. Jan leest 
deze dag voor en deelt ook boeken uit. 
 
Tip: blijf vooral lezen de komende weken. 
Lezen is leuk, leerzaam én goed om je 
AVI-niveau op peil te houden.  
 
Is het te warm om wat te doen of te 
regenachtig om buiten te spelen: je kunt 
altijd een boek lezen. 
 
Ben je al wat ouder? Geen punt.  
We hebben ook boeken voor lezers van 
18 tot 88+. Voor iedereen ligt er een boek 
klaar. 
 
Tot zaterdag18 juli! 



 
Buurtsuper ook in de vakantie

Fotowedstrijd met tas dorp66 
Win een boodschappenpakket 
 
De vakantietijd breekt weer aan. Sommigen 
trekken erop uit, anderen blijven liever thuis. 
Hoe dan ook: een boodschappentas heb je 
nog steeds nodig. Ook op vakantie. Waar je 
ook bent: laat zien dat je een trotse 
Polsbroeker bent met onze dorp66-tas. Voor 
je het weet, heb je een leuk gesprek met 
iemand. Aan de Zeeuwse kust, in 
schilderachtige Franse steegjes of gewoon op 
de Slangenweg. Bovendien: de 
boodschappentas is ook uitstekend te 
gebruiken als strandtas…  
 
Maak een originele, ludieke, of unieke foto 

van jouw dorp66-tas en maak kans op een 
boodschappenpakket t.w.v. €25,-. 
Alle foto’s krijgen een mooi plekje in de 
Buurtsuper om aan elkaar te laten zien dat 
Polsbroek ‘overal’ is. 

Stuur je foto en het verhaal bij de foto vóór 1 
september naar info@dorp66.nl en wie weet 
win jij dat boodschappenpakket! Bij ons 4-
jarig bestaan op 3 september maken we de 
winnaar bekend.

Ook in de vakantieperiode is de 
Buurtsuper open. Dat is mogelijk dankzij 
onze trouwe groep vrijwilligers. Van 
maandag tot en met zaterdag staan zij 
voor je klaar en geven je een warm 
welkom. Zij geven je een aantal 
winkeltips voor de komende weken. 
 
Glutenvrij 
Dit logo zie je op steeds 
meer etiketten in onze 
Buurtsuper: het assortiment 
glutenvrije producten groeit. 
Vraag ernaar in de winkel. 
 
Pakket bezorgen 
Je kunt je pakket ook bij de Buurtsuper laten 
bezorgen als je niet thuis bent. Houd wel 
rekening met onze openingstijden. Adres is 
Vrijheer de Graeffweg 14, 3415 PJ Polsbroek. 
 

Cadeaus 
Binnenkort iemand jarig? Voor jong en wat 
ouder hebben we leuke cadeaus voor kleine 
prijsjes. 

Streekproducten 
Eten van dichtbij smaakt lekkerder en is 
bovendien goed voor het milieu. Dat proef je. 
We hebben streekproducten, zoals 
boerenkaas van de Landwinkel en kaas van 
de boerderij van Verweij. In de diepvries ligt 
vlees van De Ruijter voor je klaar. 


Oproep voor vroege vogels 
Vind je vroeg op pad geen punt en draag je 
de Buurtsuper een warm hart toe? Dan 
zoeken we jou, om 1 of 2 keer per week de 
broodbestelling bij de Plus in Schoonhoven 
op te halen. Interesse? Geef het door in de 
winkel of schiet Bea Kok of Gerrie Cluistra 
even aan. 
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