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BIJLAGE

GRIJPSKERK – Begin dit jaar 
vierde Halbe Bremer zijn eerste 
lustrum op eigen benen. “Het 
was in januari alweer 5 jaar ge-
leden dat ik mijn bedrijf ben be-
gonnen”, vertelt de pas 35-jarige 
ondernemer. “Ja, dat was zeker 
spannend, maar het is een goede 
keuze geweest.” Nog altijd zit 
zijn autoservice in Grijpskerk in 
de lift en groeit zijn garage flink 
door. “Niet in de laatste plaats 
door te blijven investeren in de 
toekomst”, stelt Halbe. 
Het investeren is ook echt nodig, 
weet de autospecialist. “Je moet 
met de tijd mee gaan. Auto’s veran-
deren en daardoor veranderen de 
nodige reparaties mee.” Als voor-
beeld haalt hij het veelbesproken 
klimaatvraagstuk aan. “Moderne 

auto’s moeten tegenwoordig aan 
steeds meer klimaatvriendelijke 
eisen voldoen. Motors veranderen 
mee en daar horen vervolgens ook 

nieuwe gereedschappen én kennis 
bij. Tegenwoordig kom ik andere 
reparaties tegen dan in de oudere 
auto’s. Wil je een optimale service 
kunnen blijven bieden, dan zal je 
als autobedrijf daarop in moeten 

spelen. Je moet de kennis het ge-
schikte gereedschap en de juiste 
machines in huis hebben.” Ook be-
langrijk voor Halbe Bremer Auto-
service is de aircoservice. “Daar is 
toevallig net een nieuwe machine 
voor aangeschaft”, vertelt hij. “Als 
je hebt over ontwikkelingen op au-
togebied, dan heb je met de airco 
echt iets te pakken. Vroeger kon 
men wel door rijden met een ka-
potte airco, maar in de moderne 
auto’s is dat nauwelijks nog aan te 
raden. Ook zijn airco’s in moderne 
auto’s veel geavanceerder. Als ze 
kapot zijn, komt er vaak ook echt 
een dure reparatie achter weg. 
Met deze machine kunnen wij het 
systeem onderhouden en hier een 
heleboel –financieel- autoleed 
voorkomen.”
Is hij 6 jaar geleden begonnen 
met één brug, één werkplek, te-

genwoordig vindt men drie werk-
plekken bij Halbe Bremer in de 
werkplaats. Afgelopen zomer is 
Mark-Berend Top het bedrijf ko-
men versterken. “Hierdoor kunnen 
we net wat meer aan en dat is ook 
nodig, want we maken een mooie 
ontwikkeling door”, laat Bremer 
weten. “Die wil ik graag nog even 
doorzetten en daarbij zijn een extra 
paar helpende handen meer dan 
welkom!” Het loont om eens bin-
nen te stappen bij Halbe Bremer 
voor een vraag of een aircocheck. 
Uiteraard helpt Halbe u ook graag 
weer op weg bij andere repara-
ties.  Halbe Bremer Autoservice 
is gevestigd aan de Van Damstraat 
5a te Grijpskerk. Doordeweeks 
te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur 
op telefoonnummer 06 41805595. 
Of kijk eens op de website: 
www.halbebremer.nl

GROOTEGAST – Schadeherstel 
Bos-Postema is in 1995 ontstaan 
uit een fusie van Postema uit 
Noordhorn en de gebroeders Bos 
die hun werkplaats in Grootegast 
wilden uitbreiden. “De samen-
voeging lag voor de hand”, blikt 
Koos Bos terug. “Samen sta je 
sterk ging in dit geval zeker op 
voor ons. Een typisch gevalletje 
van één plus één is drie.” Sinds-
dien steunt het bedrijf op drie so-
lide steunpilaren; schadeherstel 
aan personenauto’s, bedrijfswa-
gens en campers/caravans. 
“Eigenlijk doen we nog veel 
meer”, vertelt Koos. “Als er iets 
mooi in de lak moet, dan is dat 
mogelijk. Maar in principe zijn dit 
de drie afdelingen waar het be-
drijf op gebouwd is.” Stilzitten is 
in al die jaren nog nooit gebeurd. 
Immers, schade rijden is van alle 

tijden. “Een glijdertje tegen een 
paaltje aan is zo gebeurd”, weet 
Koos. “Grotere glijders ook, net 
als een krasje of deuk zo is opge-
lopen.” Wat de schade ook is, bij 
Bos-Postema is iedereen welkom 
om de gedane schade te verhel-
pen. “Ik ga niet roepen dat wij 
een grote klantenkring hebben 
opgebouwd omdat we kwaliteit 
leveren”, vervolgt Koos. “Ik mag 
aannemen dat elk bedrijf doet 
waarvoor het wordt ingeschakeld: 
namelijk het zo goed mogelijk 
herstellen van de schade op een 
kwalitatief goede wijze. Dat is de 
standaard. Wat ons onderscheidt, 
is dat wij vertrouwen hebben in 
onze eigen reparatietechnieken. 
In plaats van de gebruikelijke vier 
jaar krijgen klanten hier zeven 
jaar garantie op de reparaties.” 
Het bedrijf voldoet dan ook aan 

diverse kwaliteitseisen, zoals de 
landelijke Autoschade Herstel 
Groep en op het gebied van cam-
pers en caravans mag het zich 
OMNIA-specialist noemen. 
Ook buiten Grootegast is men in-
middels bekend met de kwaliteit 
en de service van Schadeherstel 

Bos-Postema. Koos Bos: “We 
mogen klanten uit het hele Wes-
terkwartier verwelkomen. Als het 
gaat om bedrijfsauto’s, campers 
en caravans weten ze zelfs uit 
de drie noordelijke provincies de 
weg naar Grootegast te vinden.” 
Dat zal niet in de laatste plaats 

komen door de uitgebreide ken-
nis van kunststof- en aluminium-
reparaties die Bos-Postema kan 
uitvoeren. “Een goede reparatie 
is financieel vaak veel voordeliger 
dan een vervanging”, aldus Koos. 
“Onderdelen zijn duur. Als wij met 
de klant en zijn of haar portemon-
nee mee kunnen denken, dan 
doen we dat. Het is belangrijk dat 
mensen wegrijden met een tevre-
den gevoel in voertuig dat weer 
100 procent hersteld en vertrouwd 
is na een schade.”
Benieuwd wat Schadeherstel Bos-
Postema voor u kan betekenen? 
Bos-Postema is gevestigd aan de 
Hoofdstraat 40 te Grootegast en 
telefonisch te bereiken via 0594-
612218. Meer informatie over de 
vakkundige reparaties en andere 
diensten van Bos-Postema is te 
vinden op www.bospostema.nl. 

Schadeherstel Bos-Postema

Halbe Bremer



Rondweg 11 | 9861 GK Grootegast
Tel: 0594 - 612 107 | www.Froentjes.nl

Banden
Froentjes Bandenservice beschikt 
over een ruim assortiment auto-
banden. Jaarlijks worden er duizen-
den banden aan tevreden klanten 
verkocht.

Wij kunnen op het gebied van per-
sonenwagens veel voor u betekenen 
als het om banden gaat. Zo kunt u 
bij ons terecht voor het vernieuwen, 
balanceren, repareren en controle-
ren van uw autobanden.

Froentjes Bandenservice levert 
uitsluitend nieuwe banden van be-
kende merken, omdat uw veiligheid 
natuurlijk voorop staat.

Velgen
Bij Froentjes Bandenservice hebben 
wij ook een ruim assortiment velgen. 
Zo kunt u bij ons terecht voor stalen en 
lichtmetalen velgen. We hebben voor 
elke auto een groot aanbod in velgen.

Kijk eens op onze velgenwand in de 
werkplaats om ideeën op te doen!

Uitlijnen
Ook kunt u bij Froentjes Bandenservice 
terecht voor het uitlijnen van uw auto. 
Trekt uw auto naar één kant of slijten 
de banden aan één kant? Bel dan voor 
een afspraak en laat uw auto uitlijnen. 
Bij Froentjes Bandenservice beschikken 
we over geavanceerde en moderne 
uitlijnapparatuur.

Accu vervangen

Ook voor alle 
particulieren

 Haal- en brengservice, vervangend vervoer service. 
 Alternatieve kostenbesparende reparatie methoden. 
 O.a. kunststof reparatie, toepassing gebruikte delen
 Ook voor een schade voor eigen rekening bent u aan het juiste adres.

Autoschadeherstel | Caravan Reparatie | Industrieel Spuitwerk | Restauratie Autoverhuur 
Inbouwstation Webasto Opendaken | Ruitreparatie en vervanging

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

Reparatie voor particulieren, fl eetowners, garagebedrijven, 
verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen.

Van Damstraat 5a - GRIJPSKERK - tel 06 - 41805595

WWW.HALBEBREMER.NL

OCCASIONS AIRCO SERVICEAPK

Uw garage in Grijpskerk
Uw mobiliteit, onze passie!
Halbe Bremer Autoservice is een jong autobe-
drijf gevestigd in Grijpskerk en het adres voor 

onderhoud, APK en reparatie van uw auto.

Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen een lage prijs. Ook 
voor het aankopen van uw auto bent u welkom. We hebben 
altijd een paar jonge occasions op voorraad.Wilt u toch wat 

anders? Dan gaan we voor u op zoek naar de juiste auto.

In de getoonde rijklaarprijs is de € 1.500 actiekorting verwerkt. Prijs van € 12.995 is inclusief; bijkomende kosten en metallic- of pearl lak. 
Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden.  10-19

verrassend ruim
m

et 5 zitplaatsen

Brandstofverbruik: 4,5 l/100 km. CO2-uitstoot: 103 g/km. (NEDC 2.0)

SPACE STAR
COOL+
Voorraad voordeel
• € 1.500 voordeel óf € 1.000 + € 800 aan accessoires
• Met airconditioning, achterspoiler en radio/cd/USB
• Rijklaarprijs inclusief metallic of pearl lak
ACTIEPRIJS RIJKLAAR

 € 12.995

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307



BOS-POSTEMA

BOS-POSTEMA

uw partner bij schade 

aan auto, caravan of camper

Camper en caravanschade herstel voor alle verzekeringen

WWW.BOSPOSTEMA.NL

 Hoofdstraat 40 | 9861AJ GROOTEGAST

SPECIALISTEN
Keurmerk voor vakwerk

201

•APK • Onderhoudsbeurt • Repara� e

•Diagnose specialist • Hybride specialist

•Airco service • Uitlijnen

•Kentekenloket • Banden service

•BOVAG camper & Caravan keuring

•Gra� s vervangend vervoer201

ot Private Lease krijgt u nu tijdelijk een kosteloze upgrade naar automaat 
op de Peugeot 3008 SUV of de Peugeot 5008 SUV. Rij ook heerlijk ontspannen in uw nieuwe Peugeot SUV, met comfortabele hoge instap en altijd perfect overzicht over al het verkeer. U rijdt de Peugeot 3008
SUV al vanaf € 507 per maand en de Peugeot 5008 SUV al vanaf € 535 per maand. Dus kom nu langs en profiteer van dit aantrekkelijke aanbod.

  Gem. verbr. l/100 km: 3,7-5,8; km/l: 27,0-17,2; CO2: 96-133 gr./km (gemeten in overeenstemming met EU-richtlijn Emissions 715/2007/EC).
Bedragen gelden op geselecteerde versies van de 3008 SUV en 5008 SUV. Genoemde vanafprijs is op basis van 48 maanden en 10.000 km per jaar op de Active PureTech 130 EAT8.

PEUGEOT 3008 SUV
VANAF € 507 P.M.

PEUGEOT 5008 SUV
VANAF € 535 P.M.

PEUGEOT SUV PRIVATE LEASE
NU INCLUSIEF UPGRADE NAAR AUTOMAAT
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