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Wiersma Auto’s

Wiersma Auto’s blijft een begrip in Buitenpost
BUITENPOST – Het bedrijf bestaat al bijna een eeuw, maar
sinds zeventien jaar zit het aan
de Marconistraat 6 in Buitenpost.
De bekendheid van Wiersma
Auto’s reikt echter verder dan de
dorpsgrenzen. Het is een begrip
in de regio. De universele garage
heeft dankzij haar uitmuntende
service een grote groep trouwe
klanten aan zich weten te binden.
Marten Wiersma is de oorspronkelijke eigenaar, maar Cor
Bruinsma staat op het punt om
de zaak definitief over te nemen.
Het pand op het industrieterrein
‘de Swadde’ zal als de overdracht
is voldaan echter niet op veel veranderingen hoeven te rekenen.
Bruinsma legt het uit: “Ik ga niet
heel veel veranderen, al zal mijn
visie meer op de toekomst gericht
zijn.”

Autobezitters komen niet alleen
voor het onderhoud bij de universele garage, maar ook voor een
geschikte occasion. “Vanaf 2003
tot en met 2020 is Wiersma Auto’s
altijd een goed florerend bedrijf
geweest onder leiding van Wiersma. Vanaf 1 januari van dit jaar is
het bedrijf al officieel gedeeltelijk
eigendom van Bruinsma. “Sinds 1
januari heb ik mijn toetreding tot
het bedrijf gemaakt.”
Dankzij de kennis, service en het
ruime aanbod gebruikte auto’s
weten veel mensen uit de wijde
regio Wiersma Auto’s te vinden.
Al tientallen jaren en vertrouwd
adres voor alle onderhoudswerkzaamheden, APK-keuring en occassions.
Wiersma Autos, Marconistraat
6 te Buitenpost. Telefoon: 0511540284.

Froentjes Bandenservice

Froentjes Bandenservice staat voor kwaliteit
GROOTEGAST – Froentjes Bandenservice bestaat reeds sinds
1956 en is een zelfstandige en allround bandenspecialist. “We zijn
in de loop der jaren uitgegroeid
tot een gerenommeerd bedrijf en
hebben een trouwe klantenkring
opgebouwd”, vertelt eigenaar
Dirk-Jan Froentjes. Het adres
voor al uw vragen over banden.
Voor alle voertuigen hebben de
vakspecialisten bij Froentjes een
geschikte band. “Wij leveren alle
banden, behalve fietsbanden”,
lacht de eigenaar. Froentjes
staat echter niet alleen om haar
banden bekend. Bij Froentjes
Bandenservice kunt u naast de
verkoop van banden, ook terecht
voor het uitlijnen (stuurgeometrie), het balanceren van stalen
en lichtmetalen velgen, accu’s
en lichtmetalen sportvelgen. Ook

beschikken wij over een 24-uurs
pechservice in het land of langs
de (snel)weg. Zowel voor de particulier als voor de zakelijke klant
hebben we altijd een geschikte
band. Vraag hierover gerust naar
de mogelijkheden.
Froentjes Bandenservice staat
voor kwaliteit. Daarom leveren
wij niet alleen kwalitatief goede
producten, tevens zijn onze medewerkers goed afgestemd op
klantgericht denken en handelen.
Bij Froentjes Bandenservice B.V.
staat een enthousiast team altijd
voor u klaar.
Froentjes Bandenservice: Grip op
Maat! De bandenspecialist vindt
men aan de Rondweg 11 in Grootegast. U kunt ook mailen naar
balie@froentjes.nl of bellen naar
0594-612107. Bij Froentjes staat
er altijd iemand voor u klaar.

Autobedrijf Pijpker
Dé Toyota garage en
dealer van Groningen
Occasions

APK

Beste koop van 2020
Overal totaal UITVERKOCHT.

Grenoble 2021
bij ons weer
volop op voorraad!
Onderhoud

Jonkerslaan 41, 9843 BP Grijpskerk • 0594-855 800 • www.rijwielcentrumpenninga.nl

OCCASIONS

APK

AIRCO SERVICE

Uw garage in Grijpskerk
Uw mobiliteit, onze passie!
Halbe Bremer Autoservice is een jong autobedrijf 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.

Van Damstraat 5a - GRIJPSKERK - tel 06 - 41805595

WWW.HALBEBREMER.NL
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Investeren om de optimale service
te kunnen blijven bieden
GRIJPSKERK – Bremer Autoservice in Grijpskerk zit in de lift. De
garage groeit flink door. “Niet in
de laatste plaats door te blijven
investeren in de toekomst”, stelt
eigenaar Halbe Bremer.
Altijd blijven investeren is ook
echt nodig, weet de autospecialist. “Je moet met de tijd mee
gaan. Auto’s veranderen en daardoor veranderen de nodige reparaties mee. Wil je een optimale
service kunnen blijven bieden,
dan zal je als autobedrijf daarop in
moeten spelen. Je moet de kennis, het geschikte gereedschap
en de juiste machines in huis
hebben.” Nieuw bij Halbe Bremer Autoservice is de inlaatreiniging. “Daar heb ik vorig jaar
een nieuw apparaat voor aangeschaft”, vertelt hij. “Als je het
hebt over ontwikkelingen op

autogebied, dan heb je met de
vervuiling van de inlaat echt iets
te pakken. Vroeger kon men gewoon door rijden en was er weinig tot geen vervuiling in het inlaattraject, maar in de moderne
auto’s is dit een veel voorkomend
probleem. De auto houdt in, levert niet zijn volle vermogen of
je krijgt een melding van een
motorstoring. De direct ingespoten benzine motor, de EGR
klep en de E-10 benzine zijn hier
van de oorzaak. Ook het niet op
tijd onderhouden van de auto
speelt hier een belangrijke rol.
Met deze machine kunnen wij
het inlaattraject incl. de kleppen
stralen en de auto rijdt weer als
nieuw.”
Begonnen op 1 januari in 2014
met één brug en één werkplek,
tegenwoordig vindt men drie

werkplekken bij Halbe Bremer
in de werkplaats. “Hierdoor kunnen we net 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 is de zoektocht naar een nieuw pand gestart”
Het loont om eens binnen te
stappen bij Halbe Bremer voor
een vraag of een aircocheck. Uiteraard helpt Halbe u ook graag
weer op weg bij andere reparaties.
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.

Wiersma Fietsen

Vernieuwing en modernisering bij Wiersma Fietsen Buitenpost
BUITENPOST – In maart vorig jaar heeft Oebele Hoekstra Wiersma Fietsen
in Buitenpost overgenomen. Sindsdien heeft de fietsenzaak, die gewoon
onder dezelfde naam verder is gegaan, een behoorlijke make-over gehad.
“We hebben de winkel opgefrist”, laat Hoekstra weten. ‘’Daarnaast is het
aanbod in nieuwe fietsen uitgebreid met (elektrische) stadsfietsen en is
er voor de sportieve fietser veel meer keus in het sportieve segment. Ook
sportieve elektrische fietsen zijn te bewonderen in de winkel.”
Naast de veranderingen binnenin
de winkel, heeft ook de uitstraling van het pand een opfrisbeurt
gekregen. ‘’Waar de huisstijl van
Wiersma Fietsen vroeger bekend
stond om de rood, wit en blauwe
kleuren, kleurt de gevel inmiddels
grijs met oranje in plaats van wit.
“Wel hebben we hetzelfde logo
gehouden”, vertelt Hoekstra. “Het
is ook niet zo dat we een compleet nieuwe winkel hebben, maar
we hebben een moderniseringsslag geslagen.” De werkplaats
van Wiersma Fietsen beschikt nu
over vier elektrische fietsliften,

waar zowel het onderhoud als de
reparaties aan alle soorten fietsen wordt gedaan. Ook worden de
nieuwe fietsen in elkaar gezet en
afgemonteerd in de werkplaats.
Daarnaast is het aanbod in fietsen
wat veranderd. “Er zijn wat meer
fietsen van nu”, gaat Hoekstra verder. “Zo hebben we onder andere
wat sportieve fietsen in onze winkel staan, zoals mountainbikes en
elektrische sportfietsen. Ook hebben we de elektrische vouwfietsen
aan ons assortiment toegevoegd.
Wij merken dat er vraag is naar een
elektrische vouwfiets. Ideaal voor

Hielke Penninga

De e-bike experts van Penninga
gaan volgend jaar verhuizen

mensen die met bijvoorbeeld de
camper of boot op vakantie gaan en
die, als ze op pad willen, lekker de

elektrische vouwfiets kunnen pakken. Deze staat inmiddels bij ons in
de winkel”, aldus Hoekstra.

Wiersma Fietsen is te vinden aan de
Voorstraat 47 in Buitenpost.
Telefoon: 0511-541237.
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GRIJPSKERK – Het bedrijf van Hielke Penninga in Grijpskerk is in tien jaar
flink uit zijn jasje gegroeid. Het pand van Penninga Bike Trends aan de Jonkerslaan in het dorp staat tot de nok gevuld met schitterende e-bikes, maar
eigenlijk is het niet meer te houden volgens de eigenaar.
Daarom heeft hij besloten te verhuizen naar een nieuwe locatie: “Wij hopen in april te kunnen openen in ons
nieuwe gebouw. We gaan van 200
vierkante meter naar bijna 1000 vierkante meter. Dit is ook nodig, want
we zijn inmiddels te groot voor onze
huidige locatie.” Penninga merkt dat
er steeds meer behoefte is aan elektrische fietsen: “We bereiken met
onze modellen en specialisme op het
gebied van e-bikes een steeds groter gebied. Bovendien is het aanbod
ook erg uitgebreid. Zo heb je inmiddels ook elektrische vouwfietsen en

bakfietsen. Wij zijn één van de weinige bedrijven die 95% van de winkel
heeft ingericht met elektrische fietsen. Uiteindelijk willen we één van de
grootse e-bikesaanbieders van het
noorden worden.” Waar hij zijn bedrijfje eigenhandig is gestart, heeft
hij nu vier medewerkers in dienst:
“Met onze nieuwe winkel stralen wij
ons specialisme nog meer uit. Voor
ieder model kan men bij ons terecht.
Wij bieden alles op het gebied van
elektrische fietsen.” De hadnige jongens van Penninga staan in ieder geval voor u klaar!

Penninga Bike Trends is vooralsnog te vinden aan de Jonkerslaan 41 in Grijpskerk.
Bel gerust: 0594-855800 voor meer informatie.
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Banden
Froentjes Bandenservice beschikt
over een ruim assortiment autobanden. Jaarlijks worden er duizenden banden aan tevreden klanten
verkocht.
Wij kunnen op het gebied van personenwagens veel voor u betekenen
als het om banden gaat. Zo kunt u
bij ons terecht voor het vernieuwen,
balanceren, repareren en controleren van uw autobanden.
Froentjes Bandenservice levert
uitsluitend nieuwe banden van bekende merken, omdat uw veiligheid
natuurlijk voorop staat.

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.

Onze kwaliteit

Het adres voor al uw reparatie
en onderhoud van uw fiets.

uw rijplezier
Is uw fiets er klaar voor? Geef hem
nuis een
Ook automaat
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt
uw
Wij leveren
spoelen
professioneel
fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en
gepoetst.
onderhoud tegen
betaalbare prijs!
Gespecialiseerd in het onderhoud vaneen
E-bikes.
Reguliere
voorjaarsbeurt
19,50*
Isadres
uw fiets ervoor
klaar voor?
Geef
nu een
Het
al32,50*
uwhem
reparatie
Ion en BoschTijdens
systeem
voorjaarsbeurt!
de voorjaarsbeurt
wordt uw
De Onderneming 21
| 9861AR
Grootegast | Tel: van
0593-696938/06-50943440
en
onderhoud
uw
fiets.
fiets geheel
nagezien,
gesteld,
gesmeerd
Emotion
en overige
systemen
27,50*en gepoetst.
Internet: www.autobedrijfmarinus.nl
Mail:
info@autobedrijfmarinus.nl

*exclusief materiaal
Gespecialiseerd
in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem 32,50*
Emotion en overige systemen 27,50*

Heeringa Auto’s
*exclusief materiaal

Apk, Reparatie alle merken,
Schade Reparatie,
Ruit Reparatie/vervangen

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

Legolaan 16 9861 AT Grootegast
Tel. 0594 612 226 info@heeringa-autos.nl

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.

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een

Het
adres voor al uw reparatie
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw
fiets geheel fiets
nagezien,
gesteld,gesteld,
gesmeerd
en gepoetst.
en
onderhoud
van
uw
fiets.
geheel
nagezien,
gesmeerd
en
gepoetst.

Isadres
uw fiets ervoor
klaar voor?
nu een
Het
al Geef
uwhem
reparatie
Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw
winterbeurt!
Tijdens de winterbeurt wordt uw
en
onderhoud
van
uw en
fiets.
fiets
geheel
nagezien, gesteld,
gesmeerd
gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem 32,50*
Emotion en overige systemen 27,50*
*exclusief materiaal

Accu vervangen

Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem 32,50*
Emotion en overige systemen 27,50*
*exclusief materiaal

Openingstijden:
Openingstijden:
maandag t/m
vrijdag
09.00
12.00
uur uur
maandag
t/m van
vrijdag
van–09.00
– 12.00
13.00 –uur.
17.00 uur.
en 13.00 en
– 17.00

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
en 13.00 – 17.00 uur.

Na openingstijden
is het ook mogelijk
een afspraak
te maken.
Na openingstijden
is het ook mogelijk
om een om
afspraak
te maken.

Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost

Gratis halen en brengen

Fietsservice Luinstra Buitenpost

Fietsservice Luinstra
Buitenpost
Kelvinstraat
3

Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361

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

Kelvinstraat
3
Tel. 06-13283361
Tel. 06-13283361

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
en 13.00 – 17.00 uur.
Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361

01-11-2020 t/m 16-12-2020

GRATIS

5 JARIGE
DIEFSTAL
VERZEKERING
bij aankoop van
een elektrische ﬁets

Fi t l i voor iedereen!
Fietsplezier
i d
!
Bekijk
B
kijk ons aanbod
b d online
li via
i www.wiersmafietsen.nl
i
fi
Voorstraat 47 | 9285 NP | Buitenpost
Tel.: 0511 - 541237 / Fax.: 0511 - 543950
info@wiersmaﬁetsen.nl | www.wiersma-ﬁetsen.nl
HAAL EN BRENGSERVICE

Voorstraat 47
9285 NP Buitenpost

Openingstijden:
Zondag & Maandag gesloten | Dinsdag: 8.30 - 18.00 | Woensdag: 8.30 - 18.00
Donderdag: 8.30 - 18.00 / 19.00 - 21.00 * Vrijdag: 8.30 - 18.00 | Zaterdag: 8.30 - 16.00
(* geen koopavond in december, januari & februari)

OPEL

OPEL

CORSA-e
VANAF

€ 30.599

GRANDLAND
HYBRID

Heel Ho and
Elektrisch

VANAF

€ 41.449

PRIVATE LEASE VANAF

€ 379

GRATIS UPGRADE NAAR
BUSINESS ELEGANCE
T.W.V. € 2.500

(incl. 3-fase lader)

ZAKELIJK SLECHTS 8% BIJTELLING,
NETTO € 74/MND

ZAKELIJK SLECHTS
€ 276/MND BIJTELLING

100% OPGELADEN IN 2,5 UUR

80% OPGELADEN IN 30 MINUTEN
337 KM BEREIK (WLTP)
0-50 KM/U IN 2,8 SECONDEN

PHEV: 57 KM VOLLEDIG ELEKTRISCH (WLTP)
4 RIJMODI: ELECTRIC, HYBRID, AWD EN SPORT

Of u nu zakelijk of privé rijdt, Opel maakt elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen. Onze ambitie:
heel Holland elektrisch! Kom naar onze showroom en ontdek nu de 100% elektrische Corsa-e of Grandland X Hybrid!

Ceintuurbaan N 133, Roden
Tel. 050 - 501 68 42
www.liewesroden.nl
Corsa-e elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) 17,5 - 15,9 kWh/100 km; actieradius gecombineerd (WLTP) 312 - 348 km. Grandland X Hybrid brandstofverbruik gewogen (NEDC 2.0) 1,5 liters/100 km; 66,7 km/liter; CO2 (NEDC 2.0) 34 g/km; elektriciteitsverbruik 15,4 kWh/100 km; elektrisch bereik 63 km.
Acties geldig tot en met 31-12-2020. Consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden, 10.000 km per jaar. Netto bijtelling berekend op basis van 22% bijtellingscategorie en 37,35% inkomstenbelasting. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van
de standaarduitvoeringen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl.

DE NIEUWE 2021 MODELLEN

STAAN WEER BIJ ONS IN DE SHOWROOM
KOM GERUST LANGS
LIJNEN
WIJ HANTEREN DE

RIVM RICHT
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Wij zijn dealer van Hobby - fendt - Dethleffs caravans

Noorderweg 9 9363 TA - Marum Tel: 0594 - 64 21 20 E-mail: info@ncc-marum.nl WWW.NCC-MARUM.NL

