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Gecombineerd verbruik: 13,9 - 16,9 (kWh/100 km) / 5,9 – 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 overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en 
temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Kijk voor 
prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model en kleur kunnen afwijken van standaarduitvoering en beschikbare 
productiekleur. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie8

Ontdek meer op hyundai.com/nl/vanmossel

Emmen: Phileas Foggstraat 33, tel. 0591 - 260 200
Groningen: Odenseweg 1, tel. 050 - 767 63 50
Heerenveen: Businesspark Friesland-West 53-1, tel. 0513 – 726 850
Leeuwarden: Orionweg 51, tel. 058 - 767 63 50

De toekomst van elektrische mobiliteit: de gloednieuwe elektrische Hyundai IONIQ 6. Slank van postuur en onmiskenbaar 
uniek door zijn gestroomlijnde ontwerp, duurzame karakter en ongekende prestaties. En jij kan deze geavanceerde streamliner 
als eerste rijden, want 9 november is het zover. Dan start de IONIQ 6 First Edition pre-sale. Een exclusieve uitvoering met unieke 
designelementen en kenmerkende stoelbekleding die alleen in zeer gelimiteerde oplage verkrijgbaar zal zijn. Ontdek meer over 
de First Edition en de pre-sale op hyundai.com/nl of scan de QR code.

Hyundai werkt er hard aan om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn.

Awaken your world.
9 november start de IONIQ 6 First Edition pre-sale
bij Van Mossel.
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Al drie generaties lang levert Froentjes Bandenservice banden voor zowel particuliere als voor za-
kelijke klanten. Geen band zo gek, of Froentjes heeft hem ‘We hebben alle soorten liggen, van krui-
wagenbanden tot enorme tractorbanden. De enige band die we niet verkopen is de fietsband,’ zegt 
Dirk Jan Froentjes, die alweer als derde generatie aan het roer staat. ‘Mijn opa begon het bedrijf in 
1956, daarna nam mijn vader het over en nu mag ik het bedrijf voortzetten.’
Waarin Froentjes zich onderscheidt, daar kan Dirk-Jan kort over zijn: ‘Persoonlijke service, kennis 
en een grote voorraad. Wij staan altijd voor de klant klaar, nemen de tijd voor onze klanten en den-
ken graag met ze mee. Onze service uit zich bijvoorbeeld in een 24-uurs pechservice voor zakelijke 
klanten.’ Ook voor de particuliere klant biedt Froentjes de mogelijkheid om op locatie een band te 
vervangen of te repareren. ‘Er is altijd wel een van onze vier serviceauto’s beschikbaar.’
Naast banden kunnen klanten ook bij Froentjes terecht voor accu’s. Zowel voor personenauto’s, als 
voor bestel- en vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Wie zijn accu niet helemaal vertrouwd kan 
langskomen om hem door te laten meten. Dat is sowieso handig met de winter in aantocht. Wat de 
winter betreft, momenteel is het weer tijd om winterbanden onder de auto te laten zetten. ‘Ik kies 
zelf toch liever voor winterbanden in plaats van 4-seizoenenbanden, omdat ze nu eenmaal beter 
berekend zijn op winterse omstandigheden. Ze zijn zachter, dus passen zich beter aan een koud 
wegdek aan. We hebben alle merken beschikbaar en het komt eigenlijk niet voor dat we ‘nee’ moe-
ten verkopen. Al zullen we als het om veiligheid gaat af en toe wel iets afraden wat niet verstandig 
is. Dat kunnen we dan ook prima onderbouwen, mede door onze jarenlange ervaring. De band kent 
voor ons geen geheimen meer.’
Wie de komende winter veilig onder alle weersomstandigheden de weg op wil, kan het beste even 
langs Froentjes in Grootegast rijden, waar een kop heerlijke koffie klaar staat. 
Froentjes Bandenservice is te vinden aan de Rondweg 11 in Grootegast. 
Telefoon: 0594 612 107, website: www.froentjes.nl. E mail: info@froentjes.nl.

Froentjes Bandenservice

‘Wij staan altijd voor de klant klaar’
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Caravans hebben allang niet meer het wat trut-
tige, stoffige imago wat ze voorheen hadden. Dat 
kamperen gewoon ontzettend veel vrijheid geeft, 
ontdekten mensen in coronatijd. En dat is te mer-
ken, zegt Floris de Boer, eigenaar bij Recreama 
Caravans Groningen. ‘We verkopen al meer dan 
50 jaar caravans. We hebben het gehele aanbod 
uit de Knaus Tabbert Groep. Omdat we al zo lang 
met die grote merken samenwerken, hebben we 
steeds nog een uitgebreid aanbod kunnen leveren, 

ondanks de krapte op de markt. Knaus is een Duits merk, dat het in Nederland heel goed 
doet. Ze gaan echt met de tijd mee, door ook tegenwoordig lichtere caravans te bouwen, die 
toch de vertrouwde stevigheid hebben. Daardoor kunnen ze ook prima achter een lichtere 
auto hangen. Bij de wat jongere zestigers loopt de T@b heel goed. Deze druppelvormige 
caravan is klein en toch heel compleet.’
Naast nieuwe modellen, zijn er ook veel occasions te koop bij Recreama. De stijgende po-
pulariteit is goed te verklaren: ‘Je verkoopt mensen vrijheid. Vakantie met een caravan is 
zo duur te maken als je zelf wilt. Je zet hem ergens neer en als het niet bevalt, draai je de 
pootjes in en reis je weer verder.’
Naast verkoop van caravans, kunnen  klanten bij Recreama ook terecht voor onderhoud en 
schadeherstel. ‘We werken samen met alle verzekeringsmaatschappijen en kunnen dus 
ook alle schades repareren.’ Wie wat verder kijkt dan alleen een caravan, is ook aan het 
juiste adres. ‘We verkopen ook voortenten, movers en schotels. Daarnaast hebben we nog 
een kampeershop met een uitgebreide voorraad gebruiksartikelen.’
Sinds 10 jaar is het bedrijf aangesloten bij de Kampeergroep Viva, die bestaat uit een net-
werk van kampeerspecialisten. ‘Wij werken onderling samen aan kwaliteit. Op deze manier 
kunnen we onze service nog meer verhogen.’
Recreama Caravans Groningen is gevestigd aan de Koldingweg 13 in Groningen. 
Telefoon: 050-5494273. Website: www.recreama.nl. E-mail: info@recreama.nl.

Recreama Caravans Groningen
‘Met een caravan verkoop je mensen vrijheid’

Fietstra is hét bedrijf voor een betrouw-
bare elektrische scooter, scootmobiel 
of fatbike. ‘We hebben ook nog steeds 
schakelbrommers, maar uiteindelijk zie 
je mensen toch meer overstappen op een 
elektrische brommer of scooter,’ vertelt 
eigenaar Richard de Vries. Ook scoot-
mobiels in een ultramodern jasje doen 
het goed bij Fietstra. ‘De aanleiding om 
een scootmobiel te kopen is niet altijd 
een fijne; je wordt minder mobiel. Maar 
het goede nieuws is dat we hele mo-
derne scootmobiels hebben, waar we  
een actieradius tot 200 kilometer kun-
nen inbouwen. Dat betekent dat men-
sen die erg afgelegen wonen, nu overal 
naar toe kunnen zonder dat ze bang 
hoeven te zijn dat ze met een lege accu 
komen te staan. Dat is bij de ‘vertrouw-
de’ scootmobiels wel anders, dat houdt  
bij 40 tot 60 kilometer wel op. Het ui-
terlijk is ook mooi, van de voorkant lijkt 
het een scooter, maar ze hebben een  
scootmobiel-zit. Ook hebben we tweeper-
soons scootmobiels. Als een van een stel 
zichzelf niet meer vertrouwd, kan de an-
der rijden.’

Hoe het komt dat het bedrijf in een paar 
jaar tijd zo groot is geworden, wijt Richard 
aan zijn Groningse nuchterheid. ‘Als men-
sen vragen wat de actieradius van een 
voertuig is, dan krijgen ze van mij niet de 
fabrieksopgave, maar de reële opgave. Dat 
is namelijk altijd minder. Dat staat best 
wel eens de verkoop in de weg, maar ik 
heb liever dat mensen precies weten waar 
ze aan toe zijn Daar vaart iedereen wel bij.’

Inmiddels rijden de franchise-onderne-
mingen van Domino’s van Appingedam tot 
Sneek tot Epe op een scooter van Fietstra. 
‘Zij hebben ons ook ontdekt, voor zowel de 
aankoop als het onderhoud. En daar zijn 
we best een beetje trots op!’

Fietstra is op woensdagmiddag, op vrij-
dag en op zaterdag open. ‘Verder kan ik 
mensen naar de website verwijzen. Ze 
kunnen altijd een proefrit komen maken.’ 
Fietstra is te vinden aan de protonstraat 
22 loods 4 en 5 aan de achterzijde van BB 
vastgoed. Whatsapp: 06-27192154, web-
site: www.fietstra.nl, e mail: info@fiets-
tra.nl. 

Fietstra

‘Groningse nuchterheid en een reële actieradius’

Binnenkort is het weer zo ver; dan zijn de 
Open Huis Dagen bij Egberts Caravan Cen-
ter in Leek. Naast het aanbod gebruikte 
caravans, is Egberts al 25 jaar dealer van 
het merk ERIBA. Eigenaar Chris Alserda 
legt uit waarom de ERIBA een bijzondere 
caravan is: ‘De Eriba Touring wordt op een 
heel andere manier gebouwd. Deze heeft 
een buizenframe en geen chassisbalken 
zoals andere merken. Dit komt de rijei-
genschappen en de kwaliteit ten goede, 
we hebben zelfs ERIBA’s uit 1960 in onder-
houd.’
Tijdens de Open Huis Dagen zijn er diverse 
caravans te bekijken, zowel occasions als 
nieuwe caravans, waaronder ook de volle-
dig vernieuwde Eriba Touring. ‘Daarnaast 
zijn er diverse leveranciers aanwezig die 
hun nieuwste producten presenteren; 
denk hierbij aan caravan movers, satel-

lietsystemen, WIFI antennes en heeft Isa-
bella een compleet plein met voortenten, 
meubilair en kampeertoebehoren, kortom 
alles wat je zoal gebruikt tijdens een cara-
vanvakantie. Ook kunnen onze bezoekers 
informatie krijgen over onderhoud en een 
kijkje nemen in de werkplaats, wij zijn na-
melijk ook een BOVAG-bedrijf. Tevens zijn 
wij exclusief leverancier van de ERIBA Tou-
ring 820. Je zou kunnen zeggen dat deze 
caravan de Rolls-Royce onder de caravans 
is, met zijn zelf-levellend systeem, prach-
tige inrichting en gadgets die elke kam-
peerervaring tot een luxe vakantie maken.’
De Open Huis Dagen zijn op 17 en 18 no-
vember van 10.00 tot 17.00 uur en op 19 
november van 10.00 tot 16.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op 
www.egbertscaravancenter.nl.

Egberts Caravan Center in Leek

Open Huis Dagen bij Egberts  
Caravan Center in Leek
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Volkswagen Up! 1.0 move up!

Porsche 911 3.6 Carrera

Volkswagen Up! 1.0 move up! Elektrisch Audi Q7 3,0 TDI e-tron quattro Sport

BMW 3-serie Touring 3301 M-sport BMW 5-serie Touring 530D 
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02 / 2016
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Handgeschakeld
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04 / 2015

Benzine

Handgeschakeld
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Handgeschakeld

115.330KM

05 / 2017

Benzine

Automaat

171.409 KM

08 / 2014

Diesel

Automaat
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08 / 2016

Hybrid (Elek/diesel)

Automaat

Uw Citroën Dealer in de regio.

Onderhoud - Apk- Airco service

score

9,5

Auto Oosterhof Grijpskerk

Kievitsweg 12 • 9843 HA Grijpskerk
+31 (0)594 213 535 • info@vanregterenbanden.nl

www.vanregterenbanden.nl

Onderhoud en reparaties 
alle merken auto’s

Garage Ter Veld | Stationsstraat 25 | Grijpskerk | 0594-212360 | www.terveld.nl

MITSUBISHIMITSUBISHI veiligheidscheck

KLAAR VOOR HET NAJAAR

Voor € 19,95 controleren wij je Mitsubishi op 15 cruciale onderdelen. De Veiligheid-
scheck is zelfs GRATIS wanneer je bent aangemeld bij MijnMitsubishi

Volvo XC40 Momentum 4Volvo XC40 Momentum 4
Bouwjaar: 2018Bouwjaar: 2018
BenzineBenzine
AutomaatAutomaat

Volkswagen UP! 1.0 BMT Take UPVolkswagen UP! 1.0 BMT Take UP
Bouwjaar: 2017Bouwjaar: 2017
Benzine Benzine 
HandgeschakeldHandgeschakeld

Garage Ter Veld | Stationsstraat 25 | Grijpskerk | 0594-212360 | www.terveld.nl
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Al 57 jaar een be-
grip in Grijpskerk 
en wijde omgeving: 
Garage Ter Veld. 
Het Mitsubishi 
servicepoint aan 
de Stationsstraat 
mag zich rijk reke-
nen met een grote 
trouwe klanten-
kring. Twee jaar 
geleden kreeg het 
bedrijf een enorme 
klap te verwerken 
toen eigenaar Jaap 
ter Veld plotse-
ling overleed. Het 
verdriet is er nog 
steeds, maar Geke ter Veld, dochter Hei-
di en de vaste monteurs Theo Homan, 
Jan Hoolsema en Robbert Hazenberg 
wisten één ding zeker: we gaan dóór. Als 
eerbetoon voor Jaap die al zijn ziel en 
zaligheid in het bedrijf legde. 
Garage Ter Veld heeft alles in huis op 
het gebied van mobiliteit. Klanten kun-
nen er terecht voor een nieuwe auto, een 
nette occasion en het onderhoud, apk en 
reparatie van hun bolide. Ook onderne-
mers en ZZP’ers zitten goed bij Ter Veld. 
‘We doen ook veel zoekopdrachten voor 
klanten’, vertelt Heidi ter Veld. ‘De klant 
bespreekt zijn of haar wensen met ons 
en wij gaan ermee aan de slag.’ De ga-
rage is een Mitsubishi specialist, maar 
is thuis in alle merken. ‘Onze monteurs 
hebben jarenlange ervaring en kennis 
van alle merken. Theo werkt al 36 jaar 
bij ons, Jan 15 en Robbert inmiddels 5. 
We proberen zoveel mogelijk een vaste 

monteur aan de klant te koppelen. We 
staan graag dichtbij onze klanten. Dat is 
ook wel onze kracht; de drempel is laag 
en de sfeer gemoedelijk.’ Iedere auto, 
ongeacht merk of type is in vertrouwde 
handen bij Ter Veld. Met de innovatie 
hightech apparatuur kan elke auto uit-
gelezen worden. Nog een aanrader: de 
veiligheidscheck. Je auto wordt op 15 
verschillende punten nagekeken. Wel 
zo prettig nu het najaar is aangebroken. 
‘Eventuele problemen lossen we snel op 
zodat bestuurders weer veilig de weg op 
kunnen.’ En ben je toch bij Ter Veld, gooi 
dan ook meteen even je tank vol. Want 
bij de Tamoil-formule ben je altijd verze-
kerd van de laagste prijs. Wie wil dat nou 
niet in deze dure tijden? 

Garage Ter Veld, Stationsstraat 25, 
Grijpskerk. Telefoon: 0594-212360. 
Website: terveld.nl 

Al sinds 2014 is Halbe Bremer Autoservice gevestigd aan de Van Damstraat 5a te Grijpskerk. Het 
autobedrijf is inmiddels een begrip in de regio. ‘Vanwege onze grote groei zijn we al een tijdje op 
zoek naar een nieuwe locatie,’ vertelt Halbe. ‘Maar ook op de huidige locatie kunnen  we alle dien-
sten leven voor alle auto’s. Of het nu om elektrische of brandstof auto’s gaat en of het nu om een 
Porsche of een Fiat gaat.’
Klanten uit Grijpskerk en omgeving kunnen bij de zaak van Halbe Bremer terecht voor de aanschaf 
van een mooie gebruikte auto, een onderhoudsbeurt of reparatie. Bij zowel onderhoud 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. Inmiddels komen veel van deze mensen bij ons 
voor het onderhoud van hun auto. Als iemand een universele garage zoekt waar kwaliteit en service 
centraal staan, moeten ze bij mij zijn en dat wordt steeds meer bekend.’
Voor een moeilijke diagnose draait Halbe zijn hand niet om: ‘We komen er altijd uit. Daar waar 
anderen het niet meer weten, sporen wij het op. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in airco’s, zo-
wel onderhoud als reparatie.’ Kwaliteit en service zijn twee belangrijke kernwoorden voor Halbe. 
Dat is aan alles te zien. ‘Zo doen we er bijvoorbeeld 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. Ook daarin onderscheiden we ons ten opzichte van andere garages uit de regio. Daar-
naast kan de klant ons ook bereiken via Whatsapp, op deze manier is de drempel laag en is het 
contact zo gelegd,’ aldus Halbe. 

Halbe Bremer Autoservice is te vinden aan de Van Damstraat 5 in Grijpskerk. 
Telefoon: 06 41805595. Website: www.halbebremer.nl/autoservice, email: info@halbebremer.nl. 

Garage ter Veld 

Halbe Bremer Autoservice 

Mitsubishi specialist, maar thuis in alle merken

De universele garage van Grijpskerk en omstreken
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Het Koreaanse automerk heeft een grote 
stap gemaakt, vindt vestigingsdirecteur Leon 
Voornhout van Van Mossel Groningen. ‘Hyun-
dai is een volwassen merk geworden. Het 
merk heeft mooie modellen, daarnaast is het 
een echte auto. En natuurlijk betrouwbaar, 
maar dat kun je wel aan de Aziaten overla-
ten.’ Ook op het gebied van elektrische auto’s 
loopt het merk voorop. Binnenkort wordt het 
nieuwe model IONIQ 6 First Edition gepresen-

teerd. Vanaf 9 november is deze gestroomlijn-
de krachtpatser bij Van Mossel te bekijken. En 
te bestellen, want dan begint ook de pre-sale. 
Deze exclusieve uitvoering met zijn unieke 
designelementen en kenmerkende stoelbe-
kleding is alleen in zeer gelimiteerde oplage 
verkrijgbaar. Wees er dus snel bij! 

Odenseweg 1, Groningen. Telefoon: 050 767 
6350. Website: www.vanmossel.nl/hyundai

Van Mossel Groningen

Nog steeds groot in Hyundai

Een snoepwinkel kun je het rustig noemen. 
Het exclusieve autocentrum van Van Mossel 
aan de Odenseweg is een hotspot voor lief-
hebbers van mooie wagens. De nieuwe Range 
Rover staat er, net als de iconische Defender 
en sinds deze week staat de allernieuwste 
Range Rover Sport in de showroom. Laat Van 
Mossel nou net komende zaterdag een intro-
ductiedag voor de nieuwe Sport organiseren. 
Alle gelegenheid om onder het genot van een 
hapje en drankje deze krachtpatser goed te 
bekijken én zelf achter het stuur te stappen 
voor een uitdagende proefrit.
Vestigingsdirecteur Frank Jellema is net terug 
uit Spanje waar hij zelf de nieuwe Range Rover 
Sport heeft mogen testen. De nieuwste telg 
heeft de grenzen opnieuw weten te verleggen, 
weet Jellema. Ruim tweeënhalf jaar nu, is Van 
Mossel gevestigd op deze locatie. Een gouden 
zet. ‘We hebben hier alles op één plek: de show-
room, de werkplaats, onze leaseafdeling en ons 
schadeherstelbedrijf, dat werkt prettig. Op het 
gebied van mobiliteit kunnen we de klant com-
pleet ontzorgen. Mensen weten ons gelukkig al 
goed te vinden. Het is mooi centraal gelegen, 
vanuit hier kunnen we het hele noorden bedie-
nen. Voor Jaguar-klanten is dit een historische 

plek. Vroeger zat hier Jaguar dealer Caspers.
Een bezoekje aan de fraai ingerichte moderne 
showroom is absoluut een aanrader voor me-
nig autoliefhebber. Jellema krijgt met regel-
maat carspotters over de vloer. Jongens die 
foto’s komen maken van nieuwe modellen. 
Jellema snapt het wel. ‘Onze merken zijn sto-
rytelling. Voor veel mensen is een Land Rover, 
Range Rover of een Jaguar een droomauto. 
De nieuwe Range Rover is ons vlaggenschip, 
die is net een half jaar op de markt. We zijn er 
als team ook trots op dat we voor deze merken 
mogen werken. We delen allemaal dezelfde 
liefde en passie voor ons vak en mooie auto’s. 
De deur staat hier voor iedereen open, ook voor 
mensen die alleen even willen kijken staat de 
koffie klaar. We hebben ook veel mooie jong ge-
bruikte modellen in voorraad.’ Vanzelfsprekend 
is Van Mossel ook thuis in elektrische auto’s. 
‘Op dit moment staat de Jaguar I-Pace in de 
showroom. Een volledig elektrische wagen. 
Voor elektrische auto’s hebben we technische 
EV specialisten in dienst.’
Nieuwsgierig naar de icons van Van Mossel? 
Zeker even naar de introductiedag dan! Van 
Mossel Groningen, Odenseweg 1. Telefoon: 
0592 - 794 379. Website: www.vanmossel.nl

Van Mossel Jaguar Land Rover Groningen

Beleef de allernieuwste Range Rover 
Sport op de introductiedag
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Scootmobielen 3/4 scooters

Fat Wheel E-Bike

ELEKTRISCHE SCOOTERS EN SCOOTMOBIELEN

Bezorgscooters

Helmen, accessoires en onderdelen

E-Scooter modellen 

Schakelbrommers

RDW erkend & betrouwbare webwinkelkeurmerk 
Eigen werkplaats speciaal ingericht voor de service

Reparatie en onderhoud van uw toekomstige voertuig

Protonstraat 22, loods 4 & 5, 9743 AL Groningen
 info@fi etstra.nl | www.fi etstra.nl 

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

Donderdag 
17 november

10.00 tot 17.00 uur

Vrijdag
18 november
 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag
19 november
 10.00 tot 16.00 uur

Egberts Caravan Center | Van het Hoffstraat 2, 9351 VH Leek 
0594 512 444 | www.egbertscaravancenter.nl
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Verscheidene auto, motor, vrachtwagen cursussen 
rijopleidingen en sliptrainingen kunnen op de eigen locatie 

slipbaan van Opleidingscentrum DIBO in Emmen 
worden uitgevoerd.

Karel Doormanstraat 15
7825 VS Emmen
Tel: 0591-612942
www.dibo-emmen.nl

Jongeren training
Tracks voor €€49,5049,50

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

DIBO Emmen maakt zich al jarenlang sterk 
voor rijvaardigheidstrainingen in de breed-
ste zin van het woord. Het verkeer in Ne-
derland wordt enerzijds steeds veiliger, 
maar het is anderzijds ook van groot be-
lang om je rijgedrag goed te onderhouden. 
Om deze reden gaat veiligheid dan ook voor 
alles bij DIBO Emmen. 
DIBO Emmen-mede-eigenaresse Juanita 
van Rijswick-Modderman legt uit wat de 
voordelen zijn van de cursussen die in Em-
men worden aangeboden. ‘Je kunt na het 
behalen van je rijbewijs gewoon gaan rijden, 
maar je kunt na verloop van tijd onverhoopt 
in verkeerssituaties terechtkomen waar je 
door een reguliere verkeerschool onvol-
doende op wordt voorbereid. Op dit punt 
komen wij in beeld en helpen we mensen 
vanaf onze locatie mee en dit geldt voor alle 
voertuigen waarvoor je een rijbewijs in je be-
zit moet hebben.’
Het is algemeen bekend dat onervaren jonge 
bestuurders met name in het begin een ri-

sico vormen voor het verkeer. DIBO Emmen 
probeert deze categorie tegemoet te komen 
dankzij een speciale actie die het bedrijf 
aanging met Univé vervolgt Van Rijswick-
Modderman namens het familiebedrijf. 
‘Jongeren tot 25 komen in aanmerking voor 
twee treden korting voor hun autoverzeke-
ring als ze hun cursus met een goed gevolg 
afronden, dus de inzet die wordt geleverd 
blijft zeker niet onbeloond.’
Naast rijvaardigheidstrainingen doet DIBO 
natuurlijk veel meer. Opleidingscentrum 
DIBO geeft al meer dan 60 jaar rijles en al 
vanaf de start zet DIBO zich in om cursis-
ten goed, snel en voordelig op te leiden. ‘Wij 
zien het als een uitdaging om al onze ken-
nis en vaardigheden steeds verder uit te 
breiden en in te zetten om onze cursisten 
goed, snel en voordelig op te leiden voor 
de gewenste opleiding op het gebied van 
verkeer, transport, logistiek en veiligheid.’ 
Tel. 0591-612942. 
Internet. www.dibo-emmen.nl.

DIBO Emmen

Veiligheid gaat voor alles bij DIBO Emmen Ook automaat 
spoelen

Onze kwaliteit  is uw rijplezier
Wij leveren professioneel onderhoud 

tegen een betaalbare prijs!

Aalzen van der Bij
Voor al uw reparaties & autohandel

Zoom 12 | 9231DX Surhuisterveen | 06- 23581517
aalzen5@gmail.com | www.vanderbijreparaties.nl

uitdeuken zonder spuiten
t e l :  06 206 81  882


