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Auto Oosterhof Grijpskerk

Uw Citroën Dealer in de regio.

Onderhoud - Apk- Private Lease

score

9,4

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 Q3
2018 | 51.874 km  | Automaat 
Benzine | 110 Kw (151 Pk)
29.750,-

Kia Rio  
2015 | 45.095 km  | Handgeschakeld 
Benzine | 63 Kw (86 Pk)
12.250,-

Volkswagen Polo  
2017 | 132.939 km  | Handgeschakeld
Benzine | 70 Kw (96 Pk)
11.499,-

Volkswagen Touran  
2017 | 21.914 km | Automaat 
Benzine | 110 Kw (151 Pk)
27.950,-

Seat Leon
2019 | 34.110 km | Handgeschakeld 
Benzine | 96 Kw (132 Pk)
19.500,-

Volkswagen Golf
2018 | 40.075 km  | Hatchback | Handgeschakeld 
Benzine | 96 Kw (132 pk)
20.350,-

Autocentrum Snip
Mobiliteit

wwwwwwwwww
Provincialeweg 125a, Doezum    0594-612 544  www.autocentrumsnip.nl   

Zorgeloos op weg
in heel Europa met
onze pechhulp!

12 maand

Boek NU uw
WINTERCHECK
inclusief 12 maand
Europa pechhulp
voor slechts 

€ 59,95 

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



2 november 2021 Pagina 17

Van Mossel Jaguar Land Rover Groningen 

Merkbeleving staat centraal bij Jaguar Land Rover groningen 
Sinds 1 juli 2020 is Jaguar Land Rover, onderdeel van 
autodealer Van Mossel, gevestigd aan de Odenseweg 
1 te Groningen. Het nieuwe pand van Jaguar Land Ro-
ver is gebouwd volgens de nieuwe huisstijl; modern, 
chique en overzichtelijk. Sinds een maand is Frank 
Jellema de vestigingsdirecteur. Met 22 jaar ervaring 
in de autowereld hoopt hij met Jaguar Land Rover een 
mooie ontwikkeling door te maken. “Wij richten ons 
de laatste jaren veel op de merkbeleving, want het 
zijn vooral de echte liefhebbers die hier in de zaak ko-
men”, vertelt Jellema. “Zij hebben een grote passie 
voor mooie en stoere luxe auto’s die in en op alle ter-
reinen top-off class zijn. Daar proberen we bij Jaguar 
Land Rover steeds meer op in te spelen”. 

In de overzichtelijke autozaak van Jaguar Land rover 
kunnen klanten op een ontspannen manier rondkij-
ken. Het is mogelijk om zowel telefonisch als online 
een afspraak te maken, maar ook onaangekondigd een 
kijkje nemen in de showroom is mogelijk. “ons team 
staat zes dagen per week klaar om de klant te advise-
ren”, zegt Jellema. “Wij beschikken over goed getraind 
personeel en dat wordt dan ook veelal gewaardeerd”. 
Klanten kunnen bij Jaguar Land rover de verschillende 
automodellen bekijken en eveneens een proefrit ma-
ken. Daarnaast zorgt de zaak voor onderhoud en biedt 

het garantie voor de toekomst. “Als er problemen zijn, 
kunnen klanten bij ons terecht en zoeken wij naar een 
oplossing. op deze manier bieden wij alle ins en outs. 
Daarmee zijn wij ook onderscheidend ten opzichte van 
andere bedrijven. ook na de aankoop blijven wij zo no-
dig in contact met de klant”. 

Jellema zelf heeft, voordat hij aan zijn nieuwe avontuur 
in Groningen begon, 7,5 jaar gewerkt bij de renault-
dealer in Hoogeveen. bij Jaguar Land rover Groningen 
begint hij steeds meer te wennen. “Ik was toe aan een 
nieuwe prikkel en merk dat ik graag met andere auto-
modellen wilde werken. Het is mooi dat ik bij Jaguar 
Land rover een ander type klant kan bedienen. Het is 
een heel ander segment. Dat maakt het voor mij ook 
een mooie uitdaging”. 

Tot juli vorig jaar was Jaguar Land rover gevestigd 
in Tynaarlo. Deze locatie is inmiddels gesloten en de 
echte liefhebbers zijn van harte welkom om een kijkje 
te nemen in de nieuwe zaak in Groningen. 

Van Mossel Jaguar Land Rover, 
De Odenseweg 1 Groningen. Telefoon: 0592-794606. 
Website: www.vanmossel-groningen-landrover.nl. 

In de afgelopen 15 jaar is SmiLease ieder 
jaar gegroeid. In januari 2019 is het bedrijf 
dan ook verhuisd naar een nieuw, groter 
pand aan de A7 in Leek. Dit pand biedt ruim-
te voor toekomstige groei en is voorzien van 
de nieuwste technieken op gebied van duur-
zaamheid. Zo voorziet het bedrijf in de eigen 
energiebehoefte met ruim 700 zonnepane-
len en wordt de temperatuur geregeld door 
middel van aardwarmte en -kou. Hiervoor 
zijn 12 putten van ieder 175 meter diep ge-
boord die zorgen voor de juiste temperatuur.

van Der Kooij: ‘’SmiLease kenmerkt zich 
door persoonlijk advies, goede leasevoor-
waarden en transparantie. Wij streven 
naar toegankelijke private lease én het 

behouden van de hoogste klanttevreden-
heid van nederland. Die klanttevreden-
heid zien wij als basis voor onze jaarlijkse 
groei.’’ SmiLease biedt voor lease zowel 
nieuwe auto’s als occasions aan, van 
maatje compact tot SUv en ruime station. 
ook de autokoper is bij SmiLease aan het 
juiste adres. ex-leaseauto’s worden door 
SmiLease voor een razend scherpe prijs 
rechtstreeks aan de particulier verkocht. 
In de ruime showroom van 1500m2 aan de 
Lange Akkers in Leek zijn de auto’s te be-
wonderen. een proefrit maken is vanzelf-
sprekend ook mogelijk.

Aan het begin van de pandemie introdu-
ceerde het bedrijf het SmiLease flexpak-

ket bij occasion lease. De klant kan met 
het flexpakket het leasecontract op ieder 
moment beëindigen. van Der Kooij: ‘’Pri-
vate leasecontracten sluit je in veruit de 
meeste gevallen voor een aantal jaren af. 
Afgelopen tijd werden veel mensen echter 
geconfronteerd met zoveel onzekerheid, 

dat we iets wilden bedenken om private 
lease een flexibeler karakter te geven. Zo 
is het SmiLease flexpakket ontstaan.’’ 

SmiLease B.V., Lange akkers 6 Leek. 
Telefoon: 0594-283530. 
Website: www.smilease.nl. 

SmiLease 

SmiLease, dé private leaseaanbieder van het noorden 
SmiLease bracht in 2006 als eerste particuliere autolease op de markt. Er is bewust 
gekozen om de regio waarin het bedrijf actief is te beperken tot Noordoost-Neder-
land, postcodegebied 6500-9999, om zo de lijntjes kort en het serviceniveau hoog te 
houden. ‘’We zijn actief in een branche waar het imago van gladde praatjes en maat-
pakken nog altijd heerst. Iets waar wij als nuchtere Noorderlingen niet aan meedoen’’ 
aldus oprichter Hans van der Kooij. 

Van Mossel Groningen 

groot in Hyundai
Het Koreaanse automerk Hyundai heeft een grote stap gemaakt. 
Althans dat vindt de nieuwe vestigingsdirecteur Leon Voornhout. 
‘Hyundai is echt een volwassen merk geworden. Mooie modellen en 
het is een echte auto. En betrouwbaar, maar dat kun je wel aan de 
Aziaten overlaten.’ Ook op het gebeid van elektrische auto’s loopt 
het merk voorop. Binnenkort komt het nieuwe model Ioniq 5 en ook 
komt er een elektrische variant van de Kona. Met een actieradius 
van bijna 500 kilometer. 

‘er is steeds meer vraag naar 
elektrisch rijden,’ vertelt voorn-
hout. ‘De nieuwe modellen kunnen 
mij niet snel genoeg komen.’ De 
nieuwe directeur merkt echt dat 
de verkoop in de lift zit. vooral de 
verkoop van nieuwe auto’s, maar 
dat ligt wellicht ook aan het feit dat 
er in de markt moeilijk aan goede 
occasions te komen is. voornhout: 
‘Ja, dat aanbod is beperkt. Dus de 
vraag naar nieuw wordt steeds 
groter.’ op 5 en 6 november heeft 

van mossel Groningen een ‘winter-
actie-dag’. De directeur: ‘op deze 
dagen kun je de auto laten inspec-
teren voor de winter, daar maken 
wij een leuk evenement van. er 
is onder andere een standje met 
snert en andere versnaperingen 
en alle geïnteresseerden krijgen 
en leuk presentje.’ 

Van Mossel Groningen, Odense-
weg 1, Groningen. 050-7676350. 
www.vanmossel.com
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Industrieweg 3
9804 TH Noordhorn

Tel. 
0594-507133

www.briljant-autoschade.nl
info@briljant-autoschade.nl

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
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Gratis halen en brengen

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.
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Is uw � ets er klaar voor? Geef hem nu een 
winterbeurt! Tijdens de winterbeurt wordt uw 

� ets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Onze kwaliteit 
is uw rijplezier

Wij leveren professioneel 
onderhoud tegen een 

betaalbare prijs!

Ook automaat 
spoelen

uitdeuken zonder spuiten
t e l :  06 206 81  882

Den Har togh:  meer  dan autoschade a l leen

Autoschadeherstel
Restauratie

Caravan- & Camperherstel
Vrachtwagens

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

TB Autoservice
Legolaan 2a

9861 AT Grootegast
Tel: 0594-613865

www.tbautoservice.nl

Adres: Friese Streek 33, 
9872 PP Stroobos

Contact: 0512-777987 / 
06-21667458

Mail: autoservicestroobos@hotmail.com

Rondweg 9 • Grootegast
Tel. (0594) 613544
www.vanduinenvisser.nl• Reparatie alle merken

• Onderhoud bestelauto’s/Campers
• APK keuringsstation

• Ruitreparatie
• Wasstraat
• Airco Service Station

Een lidmaatschap voor BOVAG 
Caravan- en Camperbedrijven komt 
niet zomaar tot stand. 

Wij hebben dit lidmaatschap kunnen 
krijgen, omdat wij campers/caravans 
tot 4.000 kg op onze brug kunnen 
hebben. 

Ook is verder onze gehele werkplaats 
ingericht op dit specifieke werk.

Van-Duinen-Visser
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Van-Duinen-Visser

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

Heeringa Auto’s
Apk, Reparatie alle merken,

 Schade Reparatie, 
Ruit Reparatie/vervangen

Gespecialiseerd in Mercedes
Openderweg 8 Opende Tel. 0594 - 659142

www.vanderhoek-alting.nl

Mercedes-Benz 
C-klasse 
180 Business Class 
Avantgarde

Mercedes-Benz 
A-klasse 
160 Business Class 
Avantgarde

15.950,- 8.950,-

Onderhoud en reparaties 
alle merken auto’s

Garage Ter Veld | Stationsstraat 25 | Grijpskerk | 0594-212360 | www.terveld.nl
*Van 1 november t/m 31 december 2021

DOE DE
WINTER
CHECK
€19,95

GRATIS
BIJ EEN 
MIJNMITSUBISHI 
ACCOUNT
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Sinds 1 januari zijn de bedrijven uit Doezum en Grootegast samen gestart aan een 
nieuw avontuur onder de naam Autocentrum Snip. 

Ondernemers Onnie en Alie Snip en Diderick Vlijm zijn van mening dat de samenge-
voegde bedrijven de klant in de toekomst nog beter kunnen bedienen met de kennis 
en kwaliteiten die zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dat hebben ze de afge-
lopen maanden ook al laten zien. “We hebben nu alle kennis onder één dak”, vertel-
len ze. “Op die manier wordt de klant volledig bediend”. Toch zullen de ondernemers 
ook blijven investeren in de toekomst door middel van opleidingen en gespeciali-
seerde apparatuur. “We zijn klaar voor de toekomst”, zeggen de ondernemers. “We 
hebben alle kennis en kunde in huis en zullen ons waar mogelijk blijven ontwikkelen. 
We hebben een jong en enthousiast team, met ervaren monteurs die auto’s van alle 
verschillende merken kunnen repareren. 

Al enkele maanden wordt er hard gewerkt aan de verbouwing om de nieuwe on-
derneming te moderniseren en de Bosch Autocrew werkplaats toekomst bestendig 
te maken. Vanwege de coronapandemie is de verbouwing nog niet afgerond, maar 
de ondernemers staan klaar om klanten te verwelkomen. Autocentrum Snip heeft 
altijd circa tachtig mooie occasions op voorraad. Nieuwsgierig geworden? Maak een 
afspraak en kom gerust eens langs, ook voor de nieuwste auto’s. 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.autocentrumsnip.nl. 

Ruim drie jaar geleden 
heeft Harm de Boer de 
fietsenzaak Van der Hoek 
Tweewielers overgeno-
men en omgetoverd tot E-
Bike Fyts Specialist Sur-
huisterveen. 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 keuze in kinderfietsen, dames- en herenfietsen”. De E-Bike Fyts Specialist heeft recent 
het aanbod uitgebreid met gewone en elektrische mountainbikes. “Een breed aanbod voor ie-
dereen” aldus de Boer.  

In de showroom van de E-Bike Fyts Specialist Surhuisterveen zijn alle nieuwe en tweedehands fiet-
sen te bewonderen. Mensen 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 
service. “In onze werkplaats kan men terecht voor onderhoud en reparatie”, vertelt de eigenaar. 
“Dat geldt voor zowel de normale fietsen als de e-bikes. Tevens hebben we, met Sander Annema, 
Gerda de Boer, Trea de Boer, Michel Boekema en Marten-Jan de Boer, gecertificeerd personeel, die 
regelmatig op cursus 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 Surhuis-
terveen adviseert daarom ook om de fiets regelmatig te laten checken. “Zo blijft men langer en 
comfortabel fietsen. De vakkundig uitgevoerde onderhoudsbeurten worden in onze eigen werk-
plaatsen uitgevoerd. Alle belangrijke onderdelen worden gecontroleerd op slijtage. Ook worden de 
betreffende onderdelen op de juiste manier afgesteld en indien nodig ingesmeerd” 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 Specialist in Surhuisterveen. E-Bike Fyts 
Specialist Surhuisterveen bevindt zich aan de Dr. Van Kammenstraat 2 in Surhuisterveen. Het 
team van de fietsenzaak is te bereiken via hallo@e-bikefyts.nl. Telefonisch contact opnemen kan 
via 0512-221912. 

Al sinds 2014 is Halbe Bremer Autoser-
vice gevestigd aan de Van Damstraat 5a 
te Grijpskerk. Het autobedrijf heeft zich 
sinds de opening jaarlijks weten te ont-
wikkelen, waardoor het inmiddels is uit-
gegroeid tot een begrip in de regio. Ook 
nu is de zaak van Halbe Bremer nog al-
tijd groeiende. “Het gaat zelfs zo goed, 
dat we op dit moment al een tijdje op 
zoek zijn naar een nieuwe locatie”, ver-
telt de eigenaar. “We hopen zo snel mo-
gelijk een nieuw pand te vinden, waar we 
de klant nog beter kunnen bedienen”. 

Klanten uit Grijpskerk en omgeving kun-
nen bij de zaak van Halbe Bremer terecht 
voor de aanschaf van een nieuwe auto en/
of een onderhoudsbeurt. De voorbije ja-
ren lag de focus vooral op de werkplaats, 
maar inmiddels gaat ook de verkoop 
steeds beter draaien. Bij zowel onder-
houd als verkoop staat de klant te allen 
tijde centraal. “Grijpskerk is een dorp 
waar veel verschillende faciliteiten zijn”, 
zegt Bremer. “Mensen komen hier met de 
auto naar toe voor een voetbalwedstrijd, 
een bezoekje aan het zwembad of om 
boodschappen te doen. Ik wil ernaartoe 
groeien dat al deze mensen naar mij toe 
komen voor het onderhoud van hun auto. 
Als iemand een universele garage zoekt 
waar kwaliteit en service centraal staan, 
moeten ze bij mij zijn”. 

Kwaliteit en service zijn twee belangrijke 
kernwoorden bij de zaak van Bremer. Dat 
is aan alles te zien. “Zo doen we er bij-

voorbeeld alles aan om de klant mobiel te 
houden. Als de auto een onderhoudsbeurt 
nodig heeft, is het bij ons mogelijk om een 
gratis leenauto mee te krijgen. Zo probeer 
je je altijd te onderscheiden”. Ook op het 
gebied van bereikbaarheid heeft Halbe 
Bremer Autoservice een streepje voor ten 
opzichte van de concurrentie. “Zo kunnen 
klanten ons ook bereiken via Whatsapp. 
Na een APK keuring krijgt de klant ook 
direct de afkeurpunten of de goedkeuring 
door via de app. Op deze manier is het 
contact zo gelegd en is de drempel laag”, 
aldus Bremer. 

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 telefoonnum-
mer 06-41805595. Meer informatie is te 
vinden op www.halbebremer.nl. 

Autocentrum Snip 

E-Bike Fyts Specialist Surhuisterveen 

Halbe Bremer Autoservice  

Nieuwe start voor Autocentrum Snip 

E-Bike Fyts Specialist Surhuisterveen richt zich op de toekomst 

Halbe Bremer Autoservice wil doorgroeien tot  
dé universele garage van Grijpskerk en omstreken
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Van Damstraat 5a - GRIJPSKERK - tel 06 - 41805595

WWW.HALBEBREMER.NL

OCCASIONS AIRCO SERVICEAPK

Uw g� age �  Grijpsk� k
Uw mob� 
 e� , � ze pa� ie!

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.



Gecombineerd verbruik: 13,8 (kWh/100 km) / 7,2 (km/kWh) ; CO2-emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn over-
eenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000
kilometerbatterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkende Hyundai-dealer. De Hyundai Van Mossel actie bestaat uit maximaal voordeel van € 9.139 op het aankoopbedrag van een Hyundai IONIQ Electric EV Comfort 38,3 kWh. Actie 
geldt zolang de voorraad strekt. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval 
is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het 
service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Getoonde bijtellingsbedragen zijn vanaf bedragen gebaseerd op de fiscale waarde en houden bijvoorbeeld geen rekening met een eventuele afname van de loonheffingskorting. De uiteindelijk 
te betalen bijtelling hangt af van de individuele financiële situatie en eventuele extra opties. De netto bijtelling is berekend op basis van 37,35% inkomstenbelasting.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/vanmossel

Van Mossel Groningen: Odenseweg 1, Groningen, tel. 050 - 767 63 50
Van Mossel Heerenveen: Businesspark Friesland-West 53-1, Heerenveen, tel. 0513 – 726 850
Van Mossel Leeuwarden: Orionweg 51, Leeuwarden, tel. 058 - 767 63 50

De Hyundai IONIQ Electric is onweerstaanbaar. Dat komt door z’n vooruitstrevende technologie, het bereik van 311 kilometer 
en z’n unieke design. Direct uit voorraad leverbaar dus hoe sneller je beslist, des te eerder je de IONIQ Electric rijdt. Ga snel naar 
Van Mossel Groningen, jouw Hyundai-dealer in de regio. Uiteraard ben je ook welkom in een van onze andere vestigingen. OP = OP.

De Hyundai IONIQ Electric 
nu met € 9.139 korting.
Alleen bij Van Mossel Hyundai.

12% Bijtelling

van   € 339 p.m.

voor  € 299 p.m.

Private Lease

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

*Incl metallic lakVanaf € 141,55 p.m.

van   € 39.079
voor  € 29.940*

IONIQ EV Comfort (38,3 kWh)

Actieradius tot 311 km

Van Mossel Jaguar Land Rover
Groningen Odenseweg 1, 0592 54 13 17, vanmossel-groningen-jaguar.nl, vanmossel-groningen-landrover.nl
Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40A, 055 368 28 47, vanmossel-apeldoorn-jaguar.nl, vanmossel-apeldoorn-landrover.nl
Zwolle Oude Meppelerweg 2, 038 303 10 20, vanmossel-zwolle-jaguar.nl, vanmossel-zwolle-landrover.nl

VAN MOSSEL JAGUAR LAND ROVER,
DÉ DEALER IN DE REGIO
Van Mossel Jaguar Land Rover
Groningen Odenseweg 1, 0592 54 13 17, vanmossel-groningen-jaguar.nl, vanmossel-groningen-landrover.nl
Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40A, 055 368 28 47, vanmossel-apeldoorn-jaguar.nl, vanmossel-apeldoorn-landrover.nl
Zwolle Oude Meppelerweg 2, 038 303 10 20, vanmossel-zwolle-jaguar.nl, vanmossel-zwolle-landrover.nl

VAN MOSSEL JAGUAR LAND ROVER,
DÉ DEALER IN DE REGIO



www.smilease.nl

Dé specialist in private lease 

voor Noord Nederland!

�����

Lange Akkers 6, Leek  
(direct aan de A7) 
Telefoon 0594 28 35 30

Kies voor private 
lease van SmiLease

PROFITEER VAN: 

      Scherpe all-in prijs 

      Compleet pakket 

      Behoud schadevrije jaren 

      Geen BKR-registratie 

      Laag eigen risico

�
�
�
�
�

Meld u aan voor de 
lease alert en blijf 
op de hoogte van  

ons aanbod!  

Of kies voor occasion lease en ervaar  
buitengewone flexibiliteit
      Kortere looptijd       Lagere leaseprijs       Gratis SmiLease flexpakket � � �

Occasions

Autobedrijf Pijpker
Dé Toyota garage en 
dealer van Groningen

APK Onderhoud

Rondweg 11 | 9861 GK Grootegast | Tel: 0594 - 612 107

www.Froentjes.nl

het is er weer tijd voor
WINTERBAND?



WWW.RONHAZENBERG.NL
Grotelant 2 | 9679 VA Scheemda | Telefoon 0597 - 676 666 | verkoop@ronhazenberg.nlVoor ons actueel 

aanbod bezoek 

Hymer Exsis T 678 ruim leef 
oppervlak enkele bedden

Burstner IC Line compact 7 mtr 
enkele bedden Citroen 160 pk

en bestuurder, Remis verduistering, ABS, 2 DIN radio incl. aur camera

Bj. 2019, slechts 12740 Km, Ford 2.0 liter / 170 pk, motor airco, 
cruise control, airbag, airbag passagier, ESP inclusief ASR, etc

€83.900,-

€68.900,-

Weinsberg Caraloft 650 MF met een 
4 tal slaapplaatsen Knaus

BJ: 2018, slechts 45.172 km, Fiat 2.3/ 130 pk, motorairco, cruise 
control,  elektrisch verstel- verwarmbare spiegels, Remis verduistering

€59.900,-

Hymer Bianco T 678 CL heavy 
chassis 3850 kg Queensbed

Knaus SUN 650 TI vlakke vloer 
enkele beddenbekleding creme

Euramobil Terrestra T 720 EB ruime 
L zit gescheiden toilet en douche

Carthago Malibu T 440 LE Fiat 150 pk 
enkele lengte bedden dubbele vloer 

Robuuste integrale Burstner Lyseo 
690 G hef en enkele bedden

Forster T 699 HB made by 
Euramobile verstelbaar dwarsbed

2 maanden jonge Chausson 630 
TITANIUM PREMIUM automaat 

Camberbus Malibu (Carthago) Char-
ming VAN 640 LE enkele bedden

Hobby Optima de Luxe T 65 GE en-
kele bedden NAGENOEG NIEUW

Knaus Sun TI 650 MEG Platinum 
AUTOMAAT DEMO model

Chausson 644 First Line Ford 

Bj. 2013, Fiat 2.3 liter/ 130 pk ( slechts 35.428 km) met een 6-tal 
versnellingen, Pioneer radio, aur camera, Bearlock, cabine airco, etc

Bj. 2020,  slechts 17.018 km, Fiat Ducato 35, 2,3 MJT, 130 pk, Airbag be-Bj. 2017, slechts 14102 km,Fiat 2.3 liter/ 150 pk en is royaal uitgevoerd 
met het comfort pakket bestaand uit cruise control, piloten cabine zetels, 

Bj. 2019,  slechts 35.098 km, Fiat 2.3 liter/ 150 pk, cabine motor airco, 
cruise control, elektrisch bedienbare spiegels, ASR, radio/ aur camera,

ABS (antiblokeer-systeem), ESP incl. ASR, verlaagd chassis, etc

-
econtrol, Dynavin radio/ navi en aur camera, Hordeur, Luifel, Fietsendrager

Bj. 2021,  slechts 2.827 km , Ford 2.0 L 170 pk, Luxe dashboard, 
Automatische ontsteking koplampen en ruitenwissers, Mist verlichting, etc

Bj. 2018, slechts 19.725 km , Fiat Ducato 2.3 L / 150 pk, motor airco, 
cruise control, dubbele airbag, ABS, radio/cd/ navigatie systeem, etc

Bj. 2020,  slechts 6.584 km, Fiat 2.3 ltr/ 130 pk, motorairco, cruise control, 
ESP incl. ASR, centrale portiervergrendeling, Remis verduistering, etc

slechts 3681 km , Fiat 2.3/ 150 pk AUTOMAAT en is voorzien van cabine 
airco, cruise control, elektrische bedienbare ramen en spiegels, etc

control &, snelheidsbegrenzer, Dubbele airbag, Hordeur, TV-steun, etc

€49.800,-

€74.900,-€75.900,-

€76.900,-

€75.900,-

€69.900,-

€78.900,-

€66.900,-

€75.900,-

€84.900,-

€69.900,-

Rapido integraal 9005 DFH Design Edition 
enkele lage bedden AUTOMAAT

Bj. 2014, slechts 49.742 km,  Fiat 2.3 liter / 150 pk, AUTOMAAT, heavy 
chassis, 2 Din met navigatie/ a.u.r. camera, motorairco, cruisecontrol

€74.900,-

Compacte Weinsberg (Knaus) 
Carabus 600 DQ met 4 slaapplaatsen

Hobby Optima de Luxe T 75 HGE Fiat 
150 pk enkele bedden 2019

Weinsberg Cara Compact Pepper 600 
MEG (Knaus) Fiat 2.3l / 160 pk

Carthago C Tourer T 143 compact 
nagenoeg nieuwe occasion

Hobby Optima Premium V 65 GE 
enkele bedden compact

BJ. 2019 43.140 km, Fiat uitvoering 2.3 L/ 130 pk euro 6, motor airco, 
cruise control, dubbele airbag, Remis verduistering, airbag, etc

BJ. 2019, 29019 km, Fiat 2.3 ltr/ 150 pk chassis, motorairco, cruise 
control, ABS, ESP, elektrisch verstelbare ramen en spiegels, etc

BJ. 2019 7.456 km, FIAT 2.3 l/  160 pk, cruise control, verwarmde 
buitenspiegels, elektrisch bedienbare spiegels, stuurbekrachtiging, etc

BJ. 2013, 66.157 km, Fiat 2.3/ 130 pk, airbag voor zowel bestuurder als 
passagier, ABS, ASR, elektrisch verstelbare ramen en spiegels, etc

BJ. 2019 37.077 km, Fiat Ducato Fiat 2,3l/ 130 pk, ASP incl. ASR, 
hillholder en Traction +, elektrische ramen, cabine airco, cruise control

€52.900,-

€76.900,-

€66.900,-

€59.900,-

€69.900,-

Carthago Chic C Line I 4.9 Superior 
met Heavy chassis

Hymer B MC I 680 krachtige Mercedes 
418 CDI AUTOMAAT 9 G

Weinsberg Caraloft 650 MF Fransbed 
compact slechts 7 meter

Compacte Knaus VAN Tourer 630 L Peu-
geot 2.2 L/ 140 pk slechts 6.30 meter

Bj. 2020, slechts 15.913 km km,  Fiat 2.3 liter/ 150 pk en is voorzien 
van motor airco, cruise control, dubbele airbag, ABS, aur camera, etc

Bj. 2020, 

Bj. 2015, slechts 46.714 km,  Fiat 2.3/ 130 pk motorairco, cruise 
control,  elektrisch verstel- verwarmbare buitenspiegels, etc

Bj. 2020, slechts 19.967 km, Peugeot 2.2 Blue HDI 140 pk, 2 Din radio 
/naviceiver, cruise control, motor airco, elektrische bedienbare ramen 

€117.900,-€129.900,-

€48.900,-

€68.900,-



Meer dan 40 jaar geleden begon Mar-
ten Wiersma met zijn garagebedrijf in 
Buitenpost. Sinds 17 jaar is Wiersma 
Auto’s V.O.F te vinden aan de Swadde in 
Buitenpost. De 27-jarige Cor Bruinsma 
werkt sinds zes jaar bij het garagebe-
drijf.  De afgelopen twee jaar ook als 
mede-eigenaar. Cor Bruinsma vertelt: 
‘Marten werkt nog ongeveer een jaartje 
door en dan neem ik het helemaal over. 
Hij blijft wel betrokken bij de garage, 
hoor. Er is altijd iets te doen, dus zijn 
we wel blij met een paar extra ervaren 
handen.’

Bij Wiersma Auto’s V.O.F. kunnen men-
sen terecht voor een occasion, reparatie, 
APK of onderhoud van hun auto. Bruins-
ma: ‘Zelf ben ik begonnen als BMW-
monteur. Daar heb ik dan ook een lichte 
voorkeur voor, maar we hebben alle 
merken in onderhoud.’ Ook mensen die 
op zoek zijn naar een goede occasion zijn 
bij Wiersma Auto’s V.O.F. aan het juiste 
adres. Met zorg zoeken wij onze voor-
raad occasions uit, jong van leeftijd en 
in nette staat is de norm zodat wij zeker 
weten dat we een goede en betrouwbare 
auto verkopen.’ 

De monteurs van de garage gaan ook 
met hun tijd mee; ook elektrische auto’s 
zijn welkom. Daar moesten wel wat aan-
passingen voor gebeuren. ‘Ik heb een 
speciale cursus gevolgd om met elektri-
sche auto’s te kunnen werken. 
En dat gaat vooral over veiligheid, je 
werkt namelijk met hoogspanning. Ook 
hebben we er speciale apparatuur voor 
aangeschaft.’

Wat maakt garage Wiersma speciaal? 
Bruinsma: ‘We proberen het de klant al-
tijd naar de zin te maken. Heb je een wat 
kleinere reparatie, dan kun je gewoon 
langskomen. Dus bij een kapotte lamp 
of iets anders kleins, kom maar gewoon 
langs. We kennen de meeste klanten 
bij naam. Hoewel onze klanten ook uit 
de omliggende dorpen komen, zijn we 
echt een dorpsgarage. Dicht bij de klant, 
maar met een professionele inslag. Ook 
enkele klanten komen verder weg. In-
middels hebben we zelfs een klant uit 
Amsterdam. Deze klant was zo tevreden, 
dat hij ons nu als vaste garage heeft. En 
ja, dat zegt wel iets.’

Ook op zoek naar een 
betrouwbare garage? 
Wiersma Auto’s V.O.F is te vinden aan de  
Marconistraat 6, 9285 WG BUITENPOST
Telefoon 0511 – 540280
Mobiel 06 – 27 20 30 34
E-mail: info@wiersma-autos.nl

Froentjes Bandenservice Groot-
egast bestaat al sinds 1956 en is 
een zelfstandige en allround ban-
denspecialist. Het bedrijf is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een 
gerenommeerd bedrijf en heeft 
een trouwe klantenkring opge-
bouwd. Het team van Froentjes 
staat dagelijks voor de klant klaar 
en staat bekend om een hoge kwa-
liteit en grote voorraad. Froentjes 
Bandenservice levert niet alleen 
kwalitatief goede producten, maar 
staat ook bekend om klantgericht 
denken en handelen. 

Froentjes Bandenservice is dé specialist als het gaat om alle soorten banden. Froentjes weet 
daarom als geen ander hoe belangrijk het is om nu, met de winter in aantocht, de banden in goede 
conditie te hebben. “Als je veel op de weg bent, is het heel verstandig om winterbanden te hebben”, 
zegt Froentjes. “Met gladheid of de sneeuw die er kan vallen, is het met andere banden soms lastig 
om op de weg te blijven. Bij ons hebben we de juiste banden in huis en wisselen we ze graag voor 
de klant om”. Froentjes merkt dat de vierseizoenenbanden in opkomst zijn, maar geeft aan dat het 
goed is om per situatie te bekijken of dit handig is en adviseert de klant hier dan ook graag in. “Als 
je wat minder rijdt, bijvoorbeeld voor alleen de dagelijkse boodschappen, kun je ook met viersei-
zoenenbanden ver komen. Het kiezen voor winterbanden is echter de veiligste optie. Kom gerust 
langs en laat u vrijblijvend adviseren”. 

Niet alleen voor autobanden is Froentjes Bandenservice geschikt. Ook voor andere voertuigen is 
de klant bij de zaak aan het goede adres. “Wij leveren alle banden, behalve fietsbanden”, lacht 
Froentjes. 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), een nieuwe 
set velgen, het balanceren van stalen en lichtmetalen velgen en accu’s.

Iets waar Froentjes Bandenservice bekend om staat, is de 24-uurs pechservice in het land of langs 
de (snel)weg. Zowel voor de particulier als voor de zakelijke klant heeft Froentjes altijd een ge-
schikte band. Vraag hierover gerust naar de mogelijkheden.

Froentjes Bandenservice: Grip op Maat! De bandenspecialist vindt men aan de Rondweg 11 in 
Grootegast. U kunt ook mailen naar info@froentjes.nl of bellen naar 0594-612107. 
Bij Froentjes staat er altijd iemand voor u klaar.  

Autohuis Aduard bestaat al vanaf 1989 
en zit sindsdien op een geweldige loca-
tie aan de Friesestraatweg (N355) van 
Zuidhorn naar Groningen. Arnoud en 
Liesbeth Helmholt runnen dit bedrijf 
met veel plezier. Frisse, nieuwe idee-
en en vooruitgang in een oud bedrijf. 
“Wij doen ons uiterste best om onze 
klanten tevreden te stellen”, vertelt 
het echtpaar. De gemiddelde voorraad 
van 30 auto’s wisselt wekelijks. Staat 
de gewenste 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”. 

Alle merken auto’s zijn bij Autohuis Adu-

ard welkom in de werkplaats. De mon-
teurs Peter, Harry en Bert zijn kundige 
monteurs met veel ervaring. “Een team 
waar wij trots op zijn. Wees welkom voor 
APK, onderhoud, airco, bandenopslag 
en schade. Alle merken zijn welkom bij 
ons”. Mensen die nieuwsgierig zijn ge-
worden, kunnen vrijblijvend contact op-
nemen met Autohuis Aduard. 

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

Wiersma VOF Buitenpost

Froentjes Bandenservice Grootegast 
Autohuis Aduard 

Persoonlijk klantcontact, maar tegelijkertijd professioneel 

Nieuwe banden nodig? Froentjes Bandenservice regelt het! 
“Alles in overleg, dat is ons motto” 
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MET FANTASTISCHE AANBIEDINGEN
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

VOLOP KEUZE EN VOORRAAD IN NIEUWE E-BIKES

Fc Grootegast is trots te kunnen mel-
den dat een vijftal jeugdteams in nieu-
we shirts zijn gestoken door nieuwe 
teamsponsors. De naam van Mond-
zorg Lutjegast  prijkt de komende 3 
seizoenen op de voorzijde van de wed-
strijdshirts van de MO 10. Een prachti-
ge combinatie van sponsor met team. 
Mondzorg Lutjegast is een sfeervolle 
en gemoedelijke praktijk waar ze zich  
inzetten voor goede kwaliteit en een 
prettige sfeer. Met een persoonlijke 
benadering, zorg op maat en goede 
kwaliteit helpt Mondzorg Lutjegast 
om je gebit in gezond staat te houden.

De JO 13-2  voetballen de komende 
jaren met de sponsor KDWS op hun 
borst. Een mooie sponsor waar we 
zeer blij mee zijn. KDWS is een gespe-

cialiseerd onafhankelijk adviesbureau 
op het gebied van drinkwaterveiligheid. 
Deze specialisatie wordt doorgevoerd 
bij drinkwaterinstallaties, leidingwa-
terinstallaties en bij bedrijfs- en pro-
ceswaterinstallaties. KDWS Nederland 
B.V. heeft in Nederland een enorme 
reputatie opgebouwd ten aanzien van 
kennis en het inventariseren van ge-
breken en afwijkingen in zowel kleine, 
omvangrijke en complexe installaties.                                   

Onze jonge talenten van de JO8-1 dra-
gen met trots het shirt met  de ‘Flexi-
bele makelaar’ als shirtsponsor.  De 
Flexibele makelaar behoeft in de regio 
geen introductie. Ze zijn inmiddels 
alom vertegenwoordigt bij verschil-
lende clubs als shirtsponsor. Prachtig 
te zien wanneer een bedrijf zo maat-

schappelijk betrokken is zeker bij de 
jongste leden. Ondanks dat de mannen 
en vrouwen van de JO-8 voorlopig nog 
geen makelaar nodig hebben is het 
toch fijn te weten dat, wanneer ze ooit 
een huis willen aankopen of verkopen, 
de Flexibel makelaar het juiste adres is.                                                                            
 
Het logo van Interieurmontage van der 
Velde is gedrukt op de shirts van  JO-
13-1. Alweer zo’n prachtig lokaal bedrijf 
die geen onbekende van de club is. In-
terieurmontage  van der Velde begrijpt 
als geen ander dat een goede woon-en 
werkomgeving uiterst belangrijk is om 
goed te presteren of voldoende te kun-
nen ontspannen. Zij kunnen je helpen 
dit te bereiken en nemen graag het 
projectmanagement op zich.                                                                                                                                    

Last but not least dragen de meiden 
van MO 17 een nieuw shirt met de fleu-
rige sponsor Hoveniersbedrijf Schuil 
erop. Ook zeker geen onbekende van 
de club. Fc. Grootegast is dan ook heel 
blij dat ze Hoveniersbedrijf Schuil weer 
een contract mocht aanbieden. Ieder-
een wil toch een tuin waarin je kunt 
ontspannen ,een inspirerend plantsoen 
om rond te dwalen of groenwerk dat 
een dorp of stad opfleurt. Achter al dat 
werk gaat altijd de goede hoveniersbe-
drijf ‘Schuil’ .                                               

Fc Grootegast  hoopt op een succes-
volle en lange samenwerking met al 
deze sponsors.

‘Vijftal jeugdteams Fc Grootegast 
in nieuwe shirts gestoken’
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