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ADUARD – Autohuis Aduard be-
staat al vanaf 1989 en zit sinds-
dien op een geweldige locatie 
aan de Friesestraatweg (N355) 
van Zuidhorn naar Groningen. 
Arnoud en Liesbeth Helmholt 
runnen dit bedrijf met veel ple-
zier. Frisse, nieuwe ideeën en 
vooruitgang in een oud bedrijf. 
“Wij doen ons uiterste best om 
onze klanten tevreden te stel-
len”, vertelt het echtpaar. De ge-
middelde voorraad van 25 auto’s 
wisselt wekelijks. Staat de ge-
wenste auto er niet bij? Laat het 
ons weten en samen kijken wij of 
we de juiste kunnen vinden. Alles 
in overleg, dat is ons motto”. 

Het team van Autohuis Aduard 
is voorzien van ervaren mon-
teurs. Peter en Harry zijn de 
vaste bekende gezichten bij het 
bedrijf. “Wij zijn een allround ga-

ragebedrijf. APK? Onderhoud? 
Airco? Bandenopslag? Schade? 
Alle merken zijn welkom bij ons. 
Door onze ruime garage bie-
den wij ook APK en reparatie 
voor campers aan”. Mensen die 
nieuwsgierig zijn geworden, kun-
nen vrijblijvend contact opnemen 
met Autohuis Aduard. 

Autohuis Aduard is gevestigd aan 
de Friesestraatweg 22 in Aduard. 
Telefonisch is het bedrijf bereik-
baar via 050-4032124. Contact 
opnemen per mail is mogelijk via 
info@autohuisaduard.nl. Meer 
informatie is te vinden op www.
autohuisaduard.nl. 

Mobielbijlage – Autohuis Aduard 

“Alles in overleg, dat is ons motto” 

BIJLAGE



Burg. Seinenstraat 24 Aduard Tel. 050 403 15 66 Complete aanbod op www.opelsmits.nl Voor vragen of offerte info@smits-autos.nl

Maak kennis met 
onze topoccasions

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 

1.4 TURBO INNOVATION, 150 PK, 2018

E 18999

OPEL ZAFIRA  

1.8 COSMO 7-PERSOONS, 2010

E 9250

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.0 

TURBO BUSINESS+ 101 PK, 2016

E 12650

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 

1.8 COSMO, 2010

E 9450

OPEL COMBO 1.3 CDTI L1H1 SPORT 

24.500 KM, 2018

E 9998

CITROËN C1 1.0 FEEL 

2017

E 7.998

OPEL ASTRA 1.4 TURBO SPORT 

140 PK, AIRCO/ECC, NAV, LEER, 2012

E 7850

FORD KA 1.2 TITANIUM  

2011 

E 5250

OPEL KARL 1.0  EDITION 

AIRCO, 2018 

E 8998

OPEL MERIVA 1.4 TURBO 

2015 

E 12.990

OPEL AGILA 1.2-16V ESSENTIA 

INCL. NIEUWE APK KEURING, 2006

E 2950

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 

1.4 INNOVATION, 150 PK, 2017

E 19998

OPEL CORSA 1.4I 16V ANNIVERSARY 

EDITION 34.000 KM !! , 2012

E 8450

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 

1.6 TURBO SPORT, 180PK, 2011

E 10850

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 

1.0 BUSINESS+, 2016

E 13650

OPEL GRANDLAND X 1.2 TURBO 

AUTOMAAT, 130 PK, 2019

E 26600

OPEL GRANDLAND 1.2 ULTIMATE 

AUTOMAAT 2019 

E 29.550

OPEL KARL 1.0 ECOFLEX INNOVATION 

19.000 KM, APPLE CARPLAY, 2018

E 11500

AUTOMAAT

EX. BTW

AUTOMAATAUTOMAAT AUTOMAAT



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

Wij zijn dealer van Hobby - fendt - Dethleffs caravans

• In- en verkoop van caravans

• Caravanverhuur

• Professioneel onderhoud 

• Vakkundig schadeherstel

• Ruime campingshop

• Caravanstalling

• Eigen transport

Hét adres voor Kom eens langs in Marum
Alles op het gebied van caravans en kamperen

10.000 m2 

winkelplezier 

vol kampeer-

artikelen voor de 

scherpste prijs

2e Paasdag gesloten

MET FANTASTISCHE AANBIEDINGEN
HET FIETS SEIZOEN KOMT ER AAN, DAAROM DE 

MAAND APRIL OP ALLE GEBRUIKTE STADSFIETSEN, 

SCHOOL EN TRANSSPORT

20% KORTING
ZE KUNNEN OP ONZE SITE ZIEN WELKE 

GEBRUIKTE FIETSEN WE HEBBEN STAAN OP 

WWW.E-BIKEFYTS.NL

GAZELLE | BATAVUS | SPARTA | VICTORIA | CORTINA | SENSA

E-BIKE EN FYTS SPECIALIST
SURHUISTERVEEN
dr. van Kammenstraat 2 
Surhuisterveen
Telefoon 0512 - 221 912

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

MOMENTEEL NOG VOLOP KEUZE IN NIEUWE E-BIKE’S  
ZOLANG DE VOORAAD STREKT

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



Autocentrum Snip l Provinciale Weg 125a l 9863PE Doezum l Tel.: 0594 - 612 544 | info@autocentrumsnip.nl | www.autocentrumsnip.nl

AUDI A3
224.565 KM
2012
Diesel

€ 7.950,-

FORD FOCUS
39.612 KM
2007
Benzine

€ 5.950,-

BMW 320i
199.327 KM
2007
Benzine

€ 8.995,-

CITROEN C5
134.673 KM
2010
Benzine

€ 6.950,-

FORD MONDEO
145.832 KM
2008
Benzine

€ 6.950,-

OPEL AGILA
128.229 KM
2011
Benzine

€ 4.950,-

HONDA JAZZ
109.358 KM
2011
Benzine

€5.950,-

HYUNDAI MATRIX
74.352 KM
2008
Benzine

€ 4.450,-

RENAULT KANGOO
50.026 KM
2010
Benzine

€ 12.950,-

MERCEDES C-KLASSE
186.944 KM
2009
Benzine

€ 9.950,-

MINI COUNTRYMAN
122.148 KM
2012
Benzine

€ 12.450,-

VW TRANSPORTER
91.493 KM
2017
Diesel

€ 15.250,- 
excl. BTW

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. Meerprijs voor 
metallic of pearl lak van toepassing. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt bij aankoop tot en met 31 maart 2021 en registratie uiterlijk 31 maart 
2021. Afbeelding kan afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 03-21

 Brandstofverbruik: 2.0 l/100km. CO2-uitstoot: 46 g/km. (WLTP).

ZEG NOU EERLIJK
U WILT TOCH OOK HET BESTE?

Vanaf
€ 35.990

• Standaard automaat
• 1.500 kg trekgewicht 
• Europa’s bestverkochte plug-in hybride
• Tijdelijk met € 2.500 inruilvoordeel



Autocentrum Snip  

Autocentrum Snip gaat vol gas de toekomst tegemoet 

“Wij als ondernemers Onnie en 
Alie Snip en Diderick Vlijm zijn 
van mening dat wij als samen-
gevoegde bedrijven de klant 
in de toekomst beter kunnen 
bedienen met onze kennis en 
kwaliteiten die wij de afgelo-
pen jaren hebben opgebouwd, 
maar wij zullen uiteraard blij-
ven investeren in de toekomst 
doormiddel van opleidingen en 
gespecialiseerde apparatuur. 
Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan een verbouwing 
om onze nieuwe onderneming 
te moderniseren en de Bosch 
Autocrew werkplaats toekomst 
bestendig te maken”. 
Bent u nieuwsgierig geworden? 

Maak een afspraak en kom ge-
rust eens langs. Team Snip staat 
voor u klaar! 

Autocentrum Snip is gevestigd 
aan de Provincialeweg 125-A 
in Doezum. Telefonisch is het 
bedrijf bereikbaar via 0594-
612544. Meer informatie is te 
vinden op www.autocentrum-
snip.nl.

GROOTEGAST – Na een intensieve samenwerking van een aantal 
jaren gaan Garage Snip te Doezum en Snip Auto 2000 te Groot-
egast nu samen vol gas de toekomst tegemoet. Vanaf 1 januari 
zijn de bedrijven uit Doezum en Grootegast samen gestart aan een 
nieuw avontuur onder de naam Autocentrum Snip. 

ADUARD – Al jarenlang is Smits Auto-
bedrijf gevestigd aan de Burgemeester 
Seinenstraat in Aduard. In de zaak van 
eigenaar René Smits kunnen klanten 
terecht voor diverse occasions, voorna-
melijk van het merk Opel. Tevens heeft 
René Smits een eigen werkplaats, waar 
verschillende reparaties en onder-
houdskeuringen kunnen worden uitge-
voerd. 

Sinds jaar en dag is Smits Autobedrijf een 
compleet bedrijf, waar veel gesleuteld 
wordt aan alle merken auto’s. Samen met 
zijn team staat René dagelijks klaar om 
de klant op de juiste manier te helpen én 
te adviseren. “De klant staat centraal en 
dat stralen wij met ons allen uit. Doordat 
we naast Opel nu ook Eurorepar hebben 
toegevoegd, kunnen we de klant ook het 
extra stukje service bieden dat zij wen-

sen. We blijven ons ontwikkelen en daar 
zijn we ontzettend trots op”, aldus René.

Ook tijdens de coronacrisis gaan de 
werkzaamheden bij Smits Autobedrijf 
in Aduard gewoon door. “De periodieke 
APK en reparaties blijven altijd door-
gaan”, vertelt René. “Alleen de verkoop 
veranderde vorige jaar iets. Nu verko-
pen we weer volop en met het voorjaar 
voor de deur, gaan we met de geldende 
coronaregels door. Tevens worden onze 
occasions online aangeboden om een 
breed publiek te trekken. Zonder internet 
geen handel. Iedereen is van harte wel-
kom aan de Burgemeester Seinenstraat 
24 of neem een kijkje op onze website”.  

Smits Autobedrijf, Burgemeester Sei-
nenstraat 24 Aduard. Telefoon: 050-
4031566. Website: www.smits-autos.nl.

Smits Autobedrijf Aduard 

Smits Autobedrijf Aduard 
heeft aanbod

BIJLAGE
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In de showroom van de E-Bike 
Fyts Specialist Surhuisterveen 
zijn alle nieuwe en tweedehands 
fietsen te bewonderen. Men-
sen die op zoek zijn naar een 
nieuwe fiets hebben voldoende 
keus. Liever eerst een proefrit 
maken? Ook dat is mogelijk bij 
de zaak van De Boer. Naast een 
ruim assortiment fietsen zorgt 
het bedrijf er ook voor dat de 
fiets goed en vellig op de weg 

blijft met een uitstekende ser-
vice. “In onze werkplaats kan 
men terecht voor onderhoud en 
reparatie”, vertelt de eigenaar. 
“Dat geldt voor zowel de nor-
male fietsen als de e-bikes. Wij 
beschikken over een accutester, 
zodat we de accu kunnen door-
meten. Dan weten we direct hoe 
de staat van de accu is. Tevens 
hebben we gecertificeerd per-
soneel, die regelmatig op cur-

sus gaat waardoor ze altijd op 
de hoogte zijn van de nieuwste 
ontwikkelingen ”. 

Het onderhoud van een fiets is 
ontzettend belangrijk. Het team 
van E-Bike Fyts Specialist Sur-
huisterveen adviseert daarom 
ook om de fiets regelmatig te la-
ten checken. “Zo blijft men lan-
ger en comfortabel fietsen. De 
vakkundig uitgevoerde onder-
houdsbeurten worden in onze 
eigen werkplaatsen uitgevoerd. 
Alle belangrijke onderdelen 
worden gecontroleerd op slijta-
ge. Ook worden de betreffende 
onderdelen op de juiste manier 
afgesteld en indien nodig inge-
smeerd” aldus De Boer. 

Ook toe aan een nieuwe fiets? 
Of er zeker van zijn dat je veilig 
en vertrouwd op pad kan? Neem 

dan gerust contact op met het 
team van de E-Bike Fyts Speci-
alist in Surhuisterveen. E-Bike 
Fyts Specialist Surhuisterveen 
bevindt zich aan de Dr. Van Kam-

menstraat 2 in Surhuisterveen. 
Het team van de fietsenzaak is 
te bereiken via hallo@e-bikefyts.
nl. Telefonisch contact opnemen 
kan via 0512-221912. 

E-Bike Fyts Specialist Surhuisterveen 

E-Bike Fyts Specialist Surhuisterveen richt zich op de toekomst 
SURHUISTERVEEN – Ruim drie jaar geleden heeft Harm de Boer 
de fietsenzaak Van der Hoek Tweewielers overgenomen en om-
getoverd tot E-Bike Fyts Specialist Surhuisterveen. Het bedrijf is 
volledig opgewaardeerd en vernieuwd. De zaak van De Boer heeft 
een ruim aanbod aan fietsen waarbij de nadruk vooral ligt op de 
e-bikes. Volgens eigenaar de Boer is dit echt de toekomst: “Ieder-
een wil tegenwoordig een e-bike. Daar spelen wij met onze zaak 
goed op in. Daarnaast hebben we ook ruime keuze in kinderfietsen, 
dames- en herenfietsen en racefietsen”. De E-Bike Fyts Specia-
list heeft recent het aanbod uitgebreid met gewone en elektrische 
mountainbikes. “Een breed aanbod voor iedereen” aldus de Boer.  



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.

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

Autohuis Aduard 
Friesestraatweg 22 | 9831 TD Aduard | Telefoon: 050-4032124 Fax: 050-4032178

info@autohuisaduard.nl | www.autohuisaduard.nl

AAUTO HUIS
ADUARD

V.O.F.

Audi A6 Avant incl garantie 
2015 | 121.596 km  | Stationwagon 
Automaat | Benzine | 140 kW (190 pk)
25.950,-

Citroen C4 Cactus 2017 navi  
2017 | 86.329 km  | SUV | Handgeschakeld 
Benzine | 81 kW (110 pk)
12.500,-

Volkswagen Golf 1.2 TSI  
2010 | 175.245 km  | Hatchback 
Handgeschakeld | Benzine | 77 kW (105 pk)
6.695,-

Nissan Qashqai AUTOMAAT 
2018 | 35.212 km | SUV | Automaat 
Benzine | 85 kW (116 pk)
22.850,-

Opel Corsa 1.4 AUTOMAAT 
2019 | 22.997 km | Hatchback | Automaat 
Benzine | 66 kW (90 pk
14.750,-

Volkswagen Up! 90507 KM!
2015 | 90.507 km  | Hatchback | Handgeschakeld 
Benzine | 44 kW (60 pk)
6.999,-

Het vertrouwde adres voor
auto-onderhoud en occasions

in Buitenpost.

Onze 
werkzaamheden

• Onderhoud
• Reparatie
• APK
• In en verkoop

• Aircoservice
• Koplamprenovatie
• Hybride en EV.

Marconistraat 6 • Buitenpost • 0511 – 540280

Volg ons op social media en blijf 
automatisch op de hoogte van de 

ontwikkelingen rondom ons bedrijf.

www.wiersma-autos.nl

/wiersmaautos

/wiersma.autos



Halbe Bremer Autoservice  

Bremer Autoservice draait ook in coronacrisis op volle toeren
GRIJPSKERK – Sinds de start in 2014 is Bre-
mer Autoserivce in Grijpskerk al jarenlang 
groeiende en dat gaat ook tijdens de corona-
crisis gewoon door. Voor de aanschaf van een 
nieuwe auto of een onderhoudsbeurt is de 
klant bij de zaak van eigenaar Halbe Bremer 
aan het juiste adres. Hierbij staat de klant te 
allen tijde centraal. “Bij de traditionele gara-
ges zie je vaak dat er een behoorlijke afstand 
is tussen de klant en het bedrijf”, vertelt 
Bremer. “Dat is bij ons niet aan de orde. De 
klant staat bij ons in het midden en daarom-
heen presenteren wij onze diensten. Zo zijn 
wij zeven jaar geleden begonnen en daar zijn 
we sterk in”. 

Bremer Autoservice in Grijpskerk draait op 
volle toeren. De laatste jaren lag de focus 
vooral op de werkplaats, maar inmiddels gaat 
ook de verkoop steeds beter lopen. Dat is niet 
in de laatste plaats te danken aan de zoekop-
drachten die Bremer van zijn klanten krijgt. 
“Klanten die niet precies weten wat voor auto 
ze willen, helpen wij gedurende het zoek-
proces”, vertelt hij. “De klant kan bepaalde 
voorwaarden stellen en vervolgens gaan wij 

op zoek naar de juiste auto. Op deze manier 
kunnen we een hoop mensen voorzien van 
een auto die perfect bij hun past. Soms komen 

we met een auto waar de klant nog nooit aan 
heeft gedacht, maar die volledig is afgesteld 
op zijn wensen”. 

Het team van Bremer Autoservice heeft ser-
vice hoog in het vaandel staan en heeft veel 
oog voor persoonlijk contact. De klant wordt in 
zowel het koop- als onderhoudsproces mee-
genomen en diezelfde klant is uiteindelijk ook 
de persoon die de eindbeslissing neemt. 
Vooral deze servicegerichtheid zorgt ervoor 
dat de zaak van Bremer nog altijd groeiende 
is. “De coronacrisis is voor veel ondernemers 
een hele lastige tijd, maar ik ben ontzettend 
blij dat wij nog altijd in een stijgende lijn zit-
ten”, zegt Bremer. “Dat betekent dat we toch 
iets goed doen”. Het bedrijf in Grijpskerk loopt 
zelfs zo goed dat Bremer denkt aan een uit-
breiding. “Dat kan op de huidige locatie, maar 
het liefst willen we toch wel verhuizen naar 
een nieuwe locatie. Als die mogelijkheid er op 
termijn komt, gaan we daar met vol enthousi-
asme op in”, aldus de eigenaar. 

Halbe Bremer Autoservice is gevestigd aan de 
Van Damstraat 5a te Grijpskerk. Het bedrijf is 
doordeweeks te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur 
op telefoonnummer 06-41805595. Meer infor-
matie is te vinden op www.halbebremer.nl.

Wiersma Auto’s Buitenpost  

Wiersma Auto’s gefocust op de toekomst

GROOTEGAST – Schadeherstel 
Bos-Postema is in 1995 ont-
staan uit een fusie van Postema 
uit Noordhorn en de gebroe-
ders Bos die hun werkplaats in 
Grootegast wilden uitbreiden. 
“De samenvoeging 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.” Sindsdien steunt 
het bedrijf op drie solide steun-
pilaren; schadeherstel aan per-
sonenauto’s, bedrijfswagens 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 
bedrijf op gebouwd is.” Stilzit-
ten is in al die jaren nog nooit 
gebeurd. Immers, schade rijden 

is van alle tijden. “Een glijder-
tje tegen een paaltje aan is zo 
gebeurd”, weet Koos. “Grotere 
glijders ook, net als een krasje 
of deuk zo is opgelopen.” Wat de 
schade ook is, bij Bos-Postema 
is iedereen welkom om de ge-
dane schade te verhelpen. “Ik 
ga niet roepen dat wij een grote 
klantenkring hebben opgebouwd 
omdat we kwaliteit leveren”, ver-
volgt 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 
inmiddels bekend met de kwa-
liteit en de service van Schade-

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

uitgebreide kennis van kunst-
stof- en aluminiumreparaties 
die Bos-Postema kan uitvoeren. 
“Een goede reparatie is finan-
cieel vaak veel voordeliger dan 
een vervanging”, aldus Koos. 
“Onderdelen zijn duur. Als wij 
met de klant en zijn of haar por-
temonnee mee kunnen denken, 
dan doen we dat. Het is belang-
rijk dat mensen wegrijden met 
een tevreden gevoel in voertuig 
dat weer 100 procent hersteld en 
vertrouwd is na een schade.”
Benieuwd wat Schadeherstel 
Bos-Postema voor u kan be-
tekenen? Bos-Postema is ge-
vestigd 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

Kwaliteitsreparaties voor personenauto’s, bedrijfswagens, campers en caravans
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BUITENPOST – Wiersma Au-
to’s is al meer dan 40 jaar een 
begrip in Buitenpost en heeft 
een grote groep trouwe klan-
ten aan zich weten binden. Het 
team van Wiersma Auto’s vindt  
het belangrijk dat de auto van 
de klant goed onderhouden 
wordt, zodat men veilig de weg 
op kan. “Wij van Wiersma Auto’s 
bieden aandacht aan het inves-
teren in de nieuwste gereed-
schappen en het opleiden van  
ons personeel, zodat we bijna 
alle auto’s die bij ons binnen 

komen onder handen kunnen 
nemen”, zegt Martien Wiersma. 
“Om op de hoogte te blijven 
volgen we de ontwikkelingen 
in de auto op de voet, bijvoor-
beeld elektrische en hybride 
auto’s. Hiervoor hebben wij ook  
de opleiding gevolgd. Onze klan-
ten omschrijven ons als betrouw-
baar, eerlijk en met een snelle 
service. Geen zorgen, uw auto is 
bij Wiersma Auto’s in vertrouwde 
handen”.

Wiesma Auto’s Buitenpost is 
gevestigd aan de Marconistraat 
6 Buitenpost. Het bedrijf is te-
lefonisch bereikbaar via 0511-
540280. Een e-mail sturen kan 
naar info@wiersma-autos.nl. 
Meer informatie is te vinden op 
www.wiersma-autos.nl. BiJLAgE



Auto Oosterhof Grijpskerk

Uw Citroën Dealer in de regio.

Onderhoud - Apk- Private Lease

score

9,4

Autobedrijf Thies Wiersma
Newtonstraat 2, 9285 XX Buitenpost
Tel: 0511 23 30 33

Info@thieswiersma.nl 
www.thieswiersma.nl 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.30 uur
Zaterdag 09.00 - 15.30 uur
Zondag gesloten

Ford Fiesta   
1.25 Titanium

48.970 KM
2010 
Benzine
Handgeschakeld

6.450,-

Hyundai i40  
1.6 GDI Blue i-Vision

171.191 KM
2012 
Benzine
Handgeschakeld

8.650,-

Mini   
1.6 One MINIMALIST Business Line

144.564 KM
2011 
Benzine
Handgeschakeld

5.900,-

VW Golf   
1.2 TSI Comfortline

179.866 KM
2014 
Benzine
Handgeschakeld

8.750,-

Het adres voor al uw reparatie 
en onderhoud van uw �ets.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

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

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw 

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem 32,50*

Emotion en overige systemen 27,50*
*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen

Is uw � ets er klaar voor? Geef hem 
nu een voorjaarsbeurt! Tijdens de 

voorjaarsbeurt wordt uw � ets 
geheel nagezien, gesteld, 

gesmeerd en gepoetst.

Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem 32,50*

Emotion en overige systemen 27,50
*exclusief materiaal

Het adres voor al uw reparatie 
en onderhoud van uw �ets.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

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

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw 

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem 32,50*

Emotion en overige systemen 27,50*
*exclusief materiaal

Onze kwaliteit 
is uw rijplezier

Wij leveren professioneel 
onderhoud tegen een 

betaalbare prijs!

Ook automaat 
spoelen

Adres: Friese Streek 33, 
9872 PP Stroobos

Contact: 0512-777987 / 
06-21667458

Mail: autoservicestroobos@hotmail.com

Gespecialiseerd in Mercedes
Openderweg 8 Opende Tel. 0594 - 659142

www.vanderhoek-alting.nl

Mercedes-Benz
B-klasse
132.902 KM
2012
Benzine

x 15.950,- 

Mercedes-Benz
C-klasse
106.648
2012
Benzine

x 16.350,- 

Den Har togh:  meer  dan autoschade a l leen

Autoschadeherstel
Restauratie

Caravan- & Camperherstel
Vrachtwagens

Industrie
Meubels
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VOOR FIETSWAARDIG VAKMANSCHAP

Batavus Gazelle Koga Miyata Sparta Ridley
TEVENS BOUWEN WIJ FIETSEN

Oosterhamrikkade 44 Jellemaweg 32
Groningen Zuidhorn
t 050 - 57 30 965 t 0594 - 52 84 41

www.hermanvandermeulen.nl

BLOEMERSMASTRAAT 37
9822 AB NIEKERK
TEL. 0594-507878

- APK-keuringen
- Reparaties
- Verkoop nieuwe auto’s
 en occasions
- Verhuur aanhangwagens

TB Autoservice
Legolaan 2a

9861 AT Grootegast
Tel: 0594-613865

www.tbautoservice.nl
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