Nieuwsbrief

Een schadeverzekering helemaal op maat?

AGENDA

07 apr.	Open Bedrijvendag,
diverse bedrijven
Platenmarkt, MFC ’t Trefpunt
07 apr.	
07 apr.	
Menselijk Lint, Ommerschans
07 apr.	Workshop aquarelleren,
De Reestkamer
07 apr.	VV Avereest - PH,
Sportpark De Balk
07 apr.	Set Up Dames - ANIMO68,
Sporthal De Balk
08 apr.	SC Balkbrug - FC Kraggenburg, Sportpark De Balk
09 apr. Ophalen oud papier, Balkbrug
10 apr.	Spreekuur Samen Doen,
MFC ’t Trefpunt
15 apr.	SC Balkbrug - Old Forward,
Sportpark De Balk
15 apr.	SKOA-concert Sophie en
Louise, Reestkerk

Onafhankelijk advies!
- Autoverzekering
- Woonhuisverzekering
- Motorverzekering
- Brommerverzekering
- Scooterverzekering

- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisicoverzekering
- Woonlastverzekering
- Inboedelverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben voor alles en nog wat een verzekering!
DE WOLDEN financiële dienstverlening
Zuidwolde
De Wijk
Ruinen

0528-37 05 92
0522-47 67 80
0522-47 25 28

hypotheken@wolden.nl
hypotheken@wolden.nl
hypotheken@wolden.nl

Elke werkdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur
Elke werkdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur
Elke werkdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur

KERKDIENSTEN - ELKE ZONDAG
PG Oud Avereest-Balkbrug
‘Brugkerk’ - 09.30 uur
(Vanaf 15 april ‘Reestkerk’)
Meeluisteren kan rechtstreeks:
www.pg-oudavereestbalkbrug.nl
GKV ‘De Lichtbron’ - 09.30
en 14.30 uur
Meeluisteren kan rechtstreeks:
www.balkbrug.gkv.nl
‘Evangelische Gemeente’ - 10.00 uur

www.wolden.nl

Meer nieuws en activiteiten op

WWW.INFOBRUG.NL

INSCHRIJVING BEVERWIJKLOOP

Wie mee wil doen aan de Bouwbedrijf Beverwijkloop, gehouden op vrijdag 25 mei,
kan zich vanaf heden inschrijven. Voor de
jeugd zijn er twee afstanden, namelijk de
0,5 en 0,75 Engelse mijl terwijl de overige
deelnemers kunnen kiezen voor de 3 of 4
mijl. Meer informatie is te vinden op www.
duursportpromotiebalkbrug.nl.

Maandag 16 april wordt er begonnen met de verbouwing van MFC ’t Trefpunt.
Een lang gekoesterde wens is om de achterste zaal te verdubbelen qua omvang
waardoor deze ruimte beter geschikt is voor diverse gebruikers. De toekomstige
ruimte biedt meer mogelijkheden voor het organiseren van feestjes en middelgrote bijeenkomsten.
Nadat de plannen zijn gemaakt en bijgesteld is recent het contract ondertekend
met aannemer Bouwbedrijf Beverwijk. De verbouwing zal wellicht voor enige
overlast voor de gebruikers zorgen, maar het bestuur van ’t Trefpunt hoopt dit tot
een minimum te beperken. Wellicht moeten sommige activiteiten naar een andere
dag of tijdstip verschoven worden. ‘Samen
moeten we proberen de bouwperiode zo
goed mogelijk door te komen’, laat het bestuur weten. Vanaf volgend seizoen kan het
Trefpunt nog beter inspelen op de wensen
van de huidige en nieuwe gebruikers.

COLLECTE HARTSTICHTING

Veel mensen krijgen zelf of in de familie- of
vriendenkring te maken met hartproblemen.
Om de levenskansen te vergroten en nader
onderzoek te betalen houdt de Hartstichting
in de week van 8 t/m 14 april een collecte.
U kunt tegenwoordig uw gift ook digitaal
overmaken.

CO LO F O N
Redactie Infobrug:
Hans Berkenbos en Piet Spoelstra
Grafische vormgeving:
a.m.stegerman grafische vormgeving, Balkbrug
Druk: Drukkerij Nico de Graaf, Nieuwleusen
Verspreiding: Vrieling, Nieuwleusen

Mail uw nieuws naar redactie@infobrug.nl

Editie # 236 • Prijzen e.d. onder voorbehoud van uitverkocht en/of zetfouten, week 14-2018, tenzij anders vermeld

VERBOUWING TREFPUNT START HALF APRIL

ROPARUNTEAM 16 BALKBRUG LOOPT VOOR KOPPELBEDDEN
Veel mensen hebben het wel eens meegemaakt. Een dierbare ligt in het ziekenhuis, maar in het eenpersoonsbed is geen
ruimte om eens tegen elkaar aan te liggen. Er kan hooguit een stoel aan het bed worden geschoven. Dat kan sinds kort
anders. In Kampen is daarvoor door Van Dijk Slaapadvies ‘De Bijrijder’ ontwikkeld, een koppelbed dat naadloos op ieder
bed aansluit.
Het Roparunteam 16 uit Balkbrug heeft
er voor gekozen om tien van deze bedden
bij elkaar te lopen voor diverse zorgcentra
in de gemeenten Hardenberg en Ommen.
Het team wilde het doel graag lokaal
houden en kwam in contact met Wies
Wagenaar van Palliatieve Zorg IJssel-Vecht

en Noordoost Overijssel. Samen werden
de beoogde zorgcentra gekozen (voor de
namen: zie www.infobrug.nl).
Het eerste bed is recent overhandigd aan
de Van Dedem Marke in Dedemsvaart. De
totale kosten voor de tien koppelbedden
bedragen € 30.000,-. ‘Met een
groep van zo’n 25 personen
uit Balkbrug gaat we twee
dagen en nachten hardlopend
van Hamburg naar Rotterdam.
Naast lopers hebben we fietsers,
fysiotherapeuten,
chauffeurs,
navigators en mensen voor de
bivak mee’, zeggen Robert van
Marle en Jeanine Huisjes. Met
dit duidelijke doel voor ogen is
het Roparunteam 16 Balkbrug

nog meer gemotiveerd om hun deelname
tot een succes te maken. Wilt u hen
sponsoren, kijk dan op de Facebookpagina
van Roparunteam 16 Balkbrug voor de
mogelijkheden.

COLLECTE GEHANDICAPTENSPORT

In de week van 2 t/m 7 april wordt er
gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. Lokaal coördinator Henny
Berends (0523 657924) zoekt nog collectanten voor het buitengebied. ‘Sporten is voor mensen met een beperking
duur’, zegt Henny. ‘Er zijn vaak kostbare
aanpassingen of extra begeleiding nodig.
Wij vinden dat niemand buitenspel mag
staan of stopt met sporten vanwege een
gebrek aan middelen.’

OPEN BEDRIJVENDAG

A D V E R TO R I A L
NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
TIMMERWERKZAAMHEDEN
ONDERHOUDSABONNEMENTEN

Naast een goede kwaliteit riet en vakmanschap
is tijdig onderhoud ook belangrijk
voor de duurzaamheid van uw rieten dak.
Wilt u graag een vrijblijvend advies
of offerte voor uw rieten dak?
Neem dan contact met ons op!
www.rietdekkersbedrijfslager.nl

06-28651731

PASSIE VOOR AMBACHT!
GROTE TEVREDENHEID
OVER WERK KLUSSENTEAM

Riet Visscher woont in een eigen
woning en wil haar tuin graag
toonbaar houden. Niet alleen voor
haarzelf, maar ook voor de buurt.
Door een chronische ziekte kan Riet
dat niet meer zelf. Particuliere hulp
was duur en bovendien was het
resultaat niet om over naar huis te
schrijven. Riet maakt nu gebruik
van het klussenteam en is erg
tevreden over het geleverde werk.
‘De eerste stap om hulp te vragen
vond ik wel moeilijk, dat doe je
niet zo gauw’, zegt Riet. Na een
intakegesprek werd het uurtarief
van € 3,- afgesproken. Het
klussenteam komt regelmatig het
gras maaien, de heg snoeien, etc.
Het klussenteam kan worden
ingezet voor mensen met een
beperkt budget. Riet laat een
professioneel tuinbedrijf de grote
klussen in het voor- en najaar
doen. ‘Nu ik weet dat ik hier de
komende jaren kan blijven wonen
en mijn tuin er goed verzorgd
bij ligt, heb ik veel meer rust.
Dat is me heel wat waard. De
mensen van het klussenteam
zijn Balkbruggers, dat voelt
vertrouwd. Ik verbaas mij erover
dat niet meer mensen gebruik
maken van het klussenteam.’ Wilt
u ook geholpen worden door het
klussenteam? Neem dan contact
op en bel 0523 656523.

Maar liefst 45 bedrijven in Balkbrug en Dedemsvaart doen mee
aan de Open Bedrijvendag van
zaterdag 7 april, van 10.00 tot
15.00 uur. Veel deelnemers hebben de deuren van het bedrijf dan
geopend voor het belangstellende
publiek, anderen staan op de centrale locaties bij Buiter Beton of
bij de Rollepaal in Dedemsvaart.

PLUS is over het jaar 2017 weer verkozen tot de Beste
Wijnsupermarkt van Nederland. Voor wijn ben je bij
PLUS aan het juiste adres. Ook bij PLUS Nanning is de
wijnafdeling zeer uitgebreid te noemen. De klant kan een
goede keuze maken uit diverse soorten wit, rosé en rood,
mousserend of juist niet.

BESTE WIJNSUPERMARKT
Dat PLUS de titel van Beste Wijnsupermarkt weer gewonnen heeft is te
danken aan de talloze tevreden klanten, zo blijkt uit het onderzoek dat
gedaan is door marktonderzoeksbureau Nielsen.

lectiecriteria en je krijgt direct een
overzicht van de beste wijnen voor
die keuze. Niet voor niets zegt PLUS:
Lekkere wijnen ontdekken, heel makkelijk bij PLUS͛. Bovendien zijn de
wijnen ook goed betaalbaar.

Bij PLUS hoef je zelf geen expert te
zijn om de juiste wijn te vinden. Het
personeel helpt je daar graag bij,
maar met de PLUS Wijnkiezer kun je
in slechts enkele stappen de perfecte
wijn voor een gezellige avond of als
aanvulling op het diner of een uitgebreid kaasplankje
vinden. Het uitzoeken kan thuis
al beginnen op
de website van
PLUS. Selecteer
een wijn op moment, bekroning,
smaak, land of
gerecht. Klik op
een van de se-

Je kunt de gekozen wijnen in het
digitale winkelmandje stoppen maar
uiteraard ook op je boodschappenlijstje zetten en die direct bij PLUS
Nanning halen. Wil je op de hoogte
blijven van het laatste wijnnieuws,
volg PLUS dan op het wijnblog.

Voor het lekkerste rundvlees
ga je naar “Uut ’t Veld”
Boerderijvlees!
Openingstijden boerderijwinkel:
vrijdag en zaterdag van 13.00-18.00 uur
of op afspraak.
Ook voor het lekkerste varkensvlees
kunt u bij ons terecht!

| Beeren Bodywear | Beeren Bodywear |

BEEREN
BODYWEAR

HERENONDERGOED!!!
Katoenen slips, hemden, sportslips, boxershorts en T-shirts alles in diverse kleuren.

De dag is bedoeld om kennis te
maken met het bedrijf. Zij zullen
de bezoekers van alles vertellen,
laten zien, proberen en proeven.
Tevens wil men laten zien dat
onze eigen omgeving veel mogelijkheden biedt voor het vinden
van werk, zowel voor jongeren
als ouderen. Balkbrug en Dedemsvaart hebben een gevarieerd aanbod aan werk en hopelijk wordt dit
door het bezoeken van de Open
Bedrijvendag een stuk duidelijker.
Kijk voor meer informatie en een
overzicht van alle deelnemende
bedrijven op http://www.wiewildatniet.nl/openbedrijvendag/
Met de bus
U kunt er voor kiezen om met eigen
vervoer langs de bedrijven te gaan,
maar nog gemakkelijker is om gewoon op een van de speciale bussen
te stappen. Iedere twintig minuten
kunt u bij een van de vele opstapplaatsen in de bus stappen die u
naar de andere locaties brengt.

OENS VEEHUUSKE ZOEKT
NIEUWE BEHEERDERS

Kinderboerderij Oens Veehuuske
wordt door veel kinderen bezocht.
Het voortbestaan is daarom belangrijk. ‘Maar dan hebben we wel
twee nieuwe beheerders nodig’,
zegt Everard Hagedoorn. ‘De huidige beheerders kunnen deze taak
niet langer uitvoeren en binnen
het bestuur hebben we helaas ook
geen mogelijkheden.’

Koop nu je favoriete
Levi’s jeans met €10,- korting

A. Roze

WONINGINRICHTING

Bekijk onze uitgebreide
collectie

Bij afname van 6 stuks

Jeans voor dames en heren: slimfit - skinny - regular - straight
in diverse wassingen.
Onder andere de originele Levi’s 501 met knoopsluiting,
de Levi’s 711 Slimfit en de Levi’s 514 Straight.

10 % korting

pvc & laminaat vloeren

Vele damesmodellen, onder andere de Levi’s 714 Straight

| Beeren Bodywear | Beeren Bodywear |

Zaccini boxershort

*
€10 KORTING
in diverse kleuren

OPen
ALLE
prints 2-pack

(Landelijke
LEVI’S
JEANS prijs € 17,95)

Brams Paris T-shirts
2-pack in zwart of wit

€ 15,-

€ 14,95

WranglerDeT-shirts
laagste prijs van Nederland!
met logo in diverse kleuren

*actie geldig t/m 1 april 2017, alleen geldig in de winkel.

€ 24,95

BELEEF DE STENEN WINKEL OF BEZOEK ONS OP WWW.HUIGE.NL

Voor openingstijden zie: www.huige.nl
Zwolseweg 106 - Balkbrug - tel. 0523-657195
www.debroekenspecialist.nl - info@huige.nl

VRIJD

KOOPAV AG
OND

Het vrijwilligerswerk betreft 1 à
1,5 uur per dag. Alleen doordeweeks want voor de weekenden
zijn er mensen beschikbaar. Volgens Hagedoorn is het werk leuk
en afwisselend. ‘De beheerder
opent en sluit de boerderij, voert
de dieren, verschoont de hokken
en heeft ondertussen veel contact met kinderen en dieren.’ Belangstellenden kunnen een kijkje
nemen bij Oens Veehuuske of
contact met Everard opnemen via
hagedoorne2497@kpnmail.nl

Elke vrijdagavond geopend
van 18.30 – 21.00 uur
(of op afspraak)

COEVORDERWEG 14 BALKBRUG
www.roze-woninginrichting.nl
info@roze-woninginrichting.nl
06- 511 453 63

