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Zaterdag 13 april 10.00 uur  
Burgemeester De Graaf 
onthult naam nieuwe brug
 
Wat waren we verrast! Vanuit alle hoeken kregen we suggesties aangedragen voor 
de naam van de nieuwe brug bij dorp66. Daarna werd er volop gestemd. Via 
Facebook en in de Buurtsuper bij het doen van de boodschappen. Burgemeester 
Laurens de Graaf onthult zaterdagmorgen 13 april de naam op de brug. Daarna kun 
je in de winkel bij hem de weekendboodschappen doen. De Graaf neemt als 
vrijwilliger plaats achter de kassa. Het belooft een feestelijke morgen te worden bij 
dorp66. Welkom! 

Tot 9 februari kon er gestemd worden op 14 namen voor de nieuwe brug. Het waren ludieke, 
historische, creatieve namen die allemaal een stem verdienden. Via deze weg zeggen we 
nogmaals: bedankt dorpsgenoten, jullie hadden er goed over nagedacht! Van Kroosvissersbrug, 
Winkelbrug, Dorpsboog tot aan Route66 en 66-brug. We kregen zelfs stemmen van de kinderen 
uit groep 6/7 van de EH-school. Leuk dat ook zij zo betrokken zijn.  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Boodschappen doen bij burgemeester  
Welke naam het wordt? Dat zie je zaterdag 13 april. Om 10.00 uur opent burgemeester Laurens 
de Graaf de brug en onthult hij de naam samen met degene die de naam heeft ingediend. 
Aansluitend is er een feestelijk momentje bij de Buurtsuper. Vorig jaar lieten we de burgemeester 
op de tandem kennismaken met dorp66 en Polsbroek. Hij beloofde destijds een keer terug te 
komen als kassier. En die belofte lost hij de 13e in. De burgervader neemt na de opening ook als 
vrijwilliger plaats achter de kassa. Iedereen is van harte welkom om bij de onthulling aanwezig te 
zijn en aansluitend nog even de weekendboodschappen te doen in de Buurtsuper. Zet de 
burgemeester maar aan het werk! :-) 

30 km  
Nadat de brug was geplaatst, werd de kruising 
aangepakt door de gemeente. Na gesprekken met 
omwonenden zijn er verdere aanpassingen 
gedaan ten goede. Begin november werd er een 
plateau met zebrapad voor dorp66 neergelegd. 
Daardoor werd de verkeerssituatie een stuk 
veiliger. “Ik vind het echt veel fijner zo. En ook 
wel leuk dat de auto’s nu voor mij stoppen als ik 
oversteek om via de brug naar school te gaan”, 
zegt Luc (10) glimlachend. Nóg beter is als alle 
automobilisten hun snelheid aanpassen die bij      

  deze zone hoort: 30 km. 

Het blijft uniek in Polsbroek:  
Gezellig winkelen met prijzen op  
Plus-niveau 

De alledaagse boodschappen en nog véél meer vind je in de Buurtsuper van dorp66. Is het er 
niet, geef dan jouw gewenste product aan ons door. Dan proberen wij het in het assortiment op 
te nemen. Dankzij de hulp van onze vrijwilligers, is het niet alleen gezellig boodschappen 
doen, maar ook nog eens goed voor de portemonnee. Plusproducten voor prijzen die ook bij 
de Plus te verkrijgen zijn. En dat op loopafstand.  
Wat wil je nog meer…?  
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Stop! Politie! Politie? 
Wijkagent Feike de Vries: elke 1e dinsdag 
van de maand spreekuur op dorp66  
In het land zie je steeds vaker de wijkagent terugkeren. Heeft Polsbroek ook 
wijkagenten? Jazeker: Feike de Vries en Mike de Zwart. Wij spraken met Feike de Vries. 
Heb je vragen of opmerkingen? Loop eens bij hem langs: elke eerste dinsdag van de 
maand is Feike de Vries om 14.00 uur op dorp66. En natuurlijk als de situatie erom 
vraagt, staat hij paraat.  

 
Verbeteren van de veiligheid  
“Elke politie-eenheid kent meerdere wijken en dus ook 
meerdere wijkagenten. Wij werken, net als de rest van de 
politie, aan verbetering van de veiligheid”, zegt De Vries. Wat 
doen zij precies? Wat zijn hun belangrijkste aandachtspunten? 
Wat kunnen zij voor Polsbroek betekenen? En voor welke zaken 
kunnen wij bij hen terecht? De Vries: “Wijkagenten hebben 
ruime algemene politie-ervaring en zijn de belangrijkste schakel 
tussen de politie-eenheid en de buurt omdat wij criminaliteit 
bestrijden, veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten 
en criminaliteitstrends, contactpersonen kennen binnen 
instanties en instellingen die problemen kunnen oplossen, 
kennis hebben van jongerengroepen die overlast veroorzaken, 
verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de verbetering 
ervan werken, en in direct contact staan met de gemeente voor 
de bestrijding van overlast.” 
 
 

4e plek veiligste gemeente 
In de landelijke AD Misdaadmeter van maart 2019 zien we welke 
gemeenten veilig en onveilig zijn. Op de ranglijst van veiligste 
gemeenten van Nederland staat Lopik op een keurige 4e plek. Het 
is hier goed toeven en dat willen we natuurlijk graag zou houden. 
Hoe draagt de politie daaraan bij?  “In de huidige tijd lopen, 
rijden en fietsen wij niet continu door Polsbroek. Wij monitoren 
de meldingen, ontvangen (anonieme) berichten uit de wijken, 
vergaderen met o.a. de gemeente en gaan in gesprek met 
bewoners, bedrijven en instellingen. Ook informatie vanuit de 
politie-surveillance wordt door ons verder uitgewerkt en 
opgepakt. In Polsbroek is criminaliteit niet direct zichtbaar op 
straat. De meeste informatie moet daarom van jou komen, want 
jij bent altijd aanwezig in je buurt. Je ziet snel afwijkende situaties 
of je hoort wat er in Polsbroek speelt. Gebeurt er iets bijzonders 
op het gebied van openbare orde en/of veiligheid, geef dat dan 
door aan de politie en help zo de buurt leuk en veilig te houden”. 

Handige gegevens op een rij: 
• Bel 112 : bij spoed en verdachte situaties waarbij direct politie moet komen;  
• Bel 0900-8844 : wanneer u wel iets wilt melden, maar er geen spoed is; 
• www.politie.nl: algemene informatie of een digitale melding; 
• Steunpunt: nloop op elke dinsdagavond van 18:00 – 20:00 uur in het gemeentehuis. 
• Spreekuur Polsbroek: 1e dinsdag van de maand om 14.00 uur op dorp66 in Polsbroek. 
• E-mailen: wijkagent-lopik.de-copen@politie.nl  

Verder kun je Politie Lopik volgen op Instagram, Nextdoor (buurtapp), Facebook en Twitter en ook 
daar niet urgente berichten achterlaten. 

Wil je geen contact met de politie, maar wel anoniem iets melden? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 
telefoonnummer 0800-7000. Zij waarborgen je anonimiteit en sturen jouw melding door naar de 
politie.  
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Uitnodiging  
Algemene Ledenvergadering: maandag 1 april 
 
Als coöperatie dorp66 nodigen we alle leden uit om te komen naar de 3e ALV in ons 
jonge bestaan. Ben je lid? Laat je stem dan horen. Bovendien is het ook een moment 
om je bij te praten. Dat doen we op maandagavond 1 april (echt géén grap).  

De aanvang is om 20.00 uur. Locatie is de gemeenschappelijke ruimte van dorp66.  
Op de agenda staan: een terugblik op het afgelopen jaar, Financieel Verslag 2018, Begroting 2019, 
Uw tips en ideeën. Uiteraard sluiten we af met een hapje en een drankje. Nog geen lid en wel 
aanwezig willen zijn, mail dan naar info@dorp66.nl. In verband met catering, graag vooraf 
aanmelden per mail: info@dorp66.nl. 
  

Kom ook helpen in de gezelligste buurtsuper van NL 
 
Vertrouwde én nieuwe gezichten zien we in de Buurtsuper om mee te helpen. De 
laatste tijd zetten ook steeds meer jongeren zich in voor de buurt en vervullen 
zodoende ook nog eens hun maatschappelijk stage voor school. Zijn we blij mee! 
Daar staat tegenover dat een aantal vrijwilligers minder vaak beschikbaar is of 
moest stoppen vanwege andere verplichtingen. Nieuwe vrijwilligers zijn daarom 
nog altijd van harte welkom. Loop een keertje mee en ervaar hoe het is om in de 
buurtsuper vrijwilligerswerk te doen.  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Je bent altijd samen met een ervaren ‘collega’ in de gezelligste buurtsuper van het land. 
Bovendien leer je niet alleen wat het is om een winkel te runnen, je leert soms ook nog nieuwe 
dorpsbewoners kennen.  
Interesse om een keer mee te draaien? Of om bijvoorbeeld brood te halen of andere klusjes te 
doen? Stuur een mailtje naar vrijwilligerswinkeldorp66@gmail.com of schiet Gerrie 
Cluistra even aan. Binnen de kortste keren ervaar je dat je een gewaardeerde kracht bent en heb je 
bovendien elke keer prachtige ontmoetingen met je klanten. Je inzet is onbetaalbaar. Het is zo’n 
tegeltjeswijsheid, maar o zó waar! 

   
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 krijg je inspraak in het beleid van de coöperatie. Met 
de jaarlijkse contributie van € 25,- draag je bij aan het behoud van de voorzieningen en het 
mogelijk maken van nieuwe. Neem bijvoorbeeld de nodige aanschaf van de nieuwe koeling 
afgelopen jaar. 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. 
 
 
 
Nieuwe zwerfkinderboeken bij dorp66 

 
In de ontvangsthal van 
dorp66 zwerven ze wat 
rond. Soms liggen ze 
stil bij of ze vinden 
plotseling een nieuwe 
tijdelijke verblijf-plaats. 
Wie dan? Het zijn de 
kinderboeken in onze 
boekenkast. Eind maart 
komen er weer nieuwe 
boeken bij.  

 
Zwerfboekstations vind je tegenwoordig op heel veel plekken in het land waar kinderen komen. 
Kinderen kunnen een zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen. Ook op dorp66 hebben we zulke 
boeken. Ze hoeven niet naar dit station teruggebracht te worden. Het is de bedoeling dat het boek 
verder gaat zwerven. Eind maart vind je weer nieuwe uitgaven in de kast. En heb je zelf 
kinderboeken die rond mogen zwerven, zet ze gerust erbij! 
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Vrijwilliger in beeld: Lijana Dvarionaite 
 
In Polsbroek sinds… augustus 2017 
 
Wat ik uniek aan het dorp vind… is dat 
iedereen erg aardig en behulpzaam is.
 
Favoriete klus op dorp66… is de bestelling 
uitpakken en opruimen. 
 
Hekel aan… niks. :-) 
 
Dorp66 geeft mij… nieuwe kennissen. 
 
Klanten zijn…erg vriendelijk. 
 
Leukste gebeurtenis….de dag dat ik mocht gaan werken met Annemieke van Dijk. 
 
Over 5 jaar op dorp66… zijn we een winkel in meerdere plaatsen. 
 
Mijn wens is… dat het altijd gezellig blijft. 

                                                    is powered by:
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Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Dorp66: Gerrie Cluistra, Jan Noordzij, Kees de Bruin, 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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