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Profile Wagenaar

LEEK – Veel mensen in de wijde regio weten 
het: zoek je een fiets en wil je verzekerd zijn 
van deskundige hulp en een eerlijk advies, ga 
je naar Profile Wagenaar in Leek. Al bijna 65 
jaar fietshistorie in hartje centrum. Vader Jelle 
Wagenaar startte de fietsenzaak, zoon Tjeerd 
nam het spreekwoordelijke stokje van pa over. 
Samen met compagnon Oebele Ypenga runt 
hij speciaalzaak aan de Bosweg 13 in Leek. 
Wat je ook zoekt, je vindt het bij Profile. Van 
loopfiets tot elektrische fiets, van toerfiets tot 
ATB, van fietspomp tot tandwiel.

Er is een hoop veranderd in de fietsenbran-
che wanneer je het vergelijkt met jaren gele-
den, weten Tjeerd en Oebele die de zaak heb-
ben uitgebouwd tot volwaardige fietsenzaak 
waar werkelijk alles op fietsgebied te koop 
is. “de elektrische fiets heeft het vak een 

enorme boost gegeven. meer dan de helft 
van de fietsen die we verkopen is elektrisch. 
daarmee is ook de kennis veel breder ge-
worden. Onze fietsspecialisten zijn allemaal 
opgeleid, hebben een technische achter-
grond en weten hoe ze een storing moeten 
oplossen. dat moet ook wel. Onderhoud van 
fietsen beslaat een steeds groter deel van de 
werkzaamheden. We worden steeds meer 
een dienstverlenend bedrijf”, vertelt Tjeerd. 
Om klanten nóg beter van dienst te zijn be-
schikt Profile Wagenaar sinds kort over een 
servicebus. “met de servicebus kunnen we 
klanten aan huis bedienen. Het gaat vooral 
om kleine reparaties als een lekke band, een 
ketting die eraf ligt of kapotte verlichting. Je 
kunt het zien als een soort ANWB, maar dan 
voor fietsen. de bus is volledig ingericht met 
professionele apparatuur en onderdelen.”

Al 65 jaar een toonaangevende fietsspeciaalzaak



De New Range Rover Evoque is een auto vol duurzame luxe. 
Zijn lijnenspel is zorgvuldig en elegant en zijn unieke silhouet 
nu nog markanter en verfi jnder. Bovendien zorgt zijn nieuwe 
Mild Hybrid Electric-aandrijving voor een geheel eigen vorm 
van stil raffi nement in de stad.

Van Mossel Jaguar Land Rover Tynaarlo 
Handelsweg 18, Tynaarlo
0592 54 13 17

landrover-groningen.nl

INTRODUCING THE NEW 
RANGE ROVER EVOQUE 

Min./max. gecombineerd verbruik: 5,4-8,2 l/100 km, resp. 18,5-12,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 143-188 g/km (NEDC 2.0). De vermelde 
NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig 
de oude NEDC-testmethodiek. Consumentenprijs vanaf € 56.400 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten 
rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

Peize - Tel. (050) 503 38 22

AUTOMOBIELBEDRIJF

De Westerd B.V.

DE NIEUWE 
SUZUKI JIMNY
Stoer in de stad, onverslaanbaar 

in het terrein. Stap in en ga 

het avontuur aan.

Wegens wereldwijd groot succes 

is de voorraad zeer beperkt en 

hebben de meeste Suzuki dealers 

de Jimny niet in de showroom

Martin Sanders
Ceintuurbaan Noord 125, 9301NT Roden  |  Tel. (050) - 5010 850  |  www.martinsanders.nl

hebben de meeste Suzuki dealers 

de Jimny niet in de showroom

Martin Sanders

hebben de meeste Suzuki dealers 

de Jimny niet in de showroom

BIJ ONS IS DE JIMNY DAAROM OOK ALLEEN 

ZATERDAG 16 MAART TE BEZICHTIGEN
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Van Mossel Automotive vanaf september naar Driebond

Autobedrijf Martin Sanders

Tien jaar geleden vertrokken de 
merken Jaguar en Land Rover uit 
Noord Nederland. De showroom 
in Groningen sloot haar deuren 
definitief. 

Gelukkig kwam daar vorig jaar 
met de komst van een vesti-
ging Van Mossel Automotive 
in Tynaarlo verandering in. 
Naar volle tevredenheid van zo-
wel klant als dealer. Geen be-
ter moment om in te stappen 
met Jaguar en LandRover in het 
noorden dan vorig jaar, weet 
Bezema die verantwoordelijk is 
voor het hele reilen en zeilen van 
de vestiging in het noorden. 

Bezema heeft veel geloof in de 
nieuwe locatie. “In Groningen 
gebeurt het op automobiel-

gebied. Alle grote showrooms 
zijn er te vinden. Vanuit daar 
kunnen we onze positie alleen 
maar versterken. In Tynaarlo 
komen mensen gericht langs, 
in Groningen zullen potentiele 
klanten ook spontaan binnen-
wandelen. 

Bijkomend voordeel is dat onze 
schade- en leaseafdelingen ook 
al in Groningen zijn gevestigd. 
Als we straks daar ook onze 
showroom hebben kunnen we 
nog sneller schakelen en zijn de 
lijntjes korter.” 

Van Mossel Automotive, 
Handelsweg 18, 9482 WE Tynaarlo

Telefoon: 0592 794 606. 
Website: www.vanmossel.nl

‘Vanuit Groningen kunnen we het hele noorden bedienen’ 

Al jaren van alle merken en markten thuis

TYNAARLO – In september gebeurt het. Dan gaat 
Van Mossel Automotive naar bedrijventerrein 
Driebond in Groningen. Jordy Bezema, vesti-
gingsleider van de Jaguar- en LandRover dealer 
in Tynaarlo kijkt er naar uit. “Alle grote merken 

zijn gevestigd op Driebond, Van Mossel hoort daar 
bij. Voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe auto 
een ideale locatie. Gemakkelijk bereikbaar én alle 
automerken dicht elkaar. Vanuit hier kunnen we 
het hele noorden bedienen.” 
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Schadenet Bathoorn

Schadenet Bathoorn ontzorgt van begin tot eind. Autoschade? Wij zijn er voor u!

AUTO, FIETS EN MEER

RODEN -  Als er één bedrijf loopt als een goed geoliede machine is het Scha-
denet Bathoorn wel. Het schadeherstelbedrijf heeft alle kennis en kunde in 
huis om iedere auto met schade, ongeacht merk, techniek of leeftijd vlot de 
weg op te helpen. Rompslomp? Welnee. Sterker nog,  je hebt er helemaal 
geen omkijken naar. Schadenet Bathoorn ontzorgt je van begin tot eind. Ze 
halen de auto op waar jij dat wilt en leveren hem brandschoon af op je werk 
óf de oprit. Of te wel: SCHADENET BATHOORN is er voor U.

Er is een hoop veranderd in de 
wereld van schades, weet Dick 
Bathoorn te vertellen. “De elek-
tronica in auto’s neemt toe. Een 
auto kan meer zelf en dat vraagt 
om meer kennis en kunde van 
onze monteurs. We zijn net gecer-
tificeerd door de Focwa voor een 
nieuwe branchenorm waarin is 
opgenomen dat wij ook auto’s met 
nieuwe techniek professioneel 
kunnen herstellen. Ook de repa-
ratievoorschriften zijn  veranderd. 
Lukraak ergens een plaat tussen 
lassen is er niet meer bij. Herstel-
len gebeurt conform voorschriften 
van de fabrikant. Voor ieder merk 
en model is dat verschillend. Om-
dat ons werkproces volledig is ge-
digitaliseerd, kunnen we precies 
zien hoe onderdelen van auto’s 
bevestigd zijn, welke delen van 
kunststof of aluminium zijn (die 
moet je met ander gereedschap 
bewerken) en hoe lang het kost 
om een onderdeel te vervangen 

of te (de)monteren. Iedere auto 
heeft zijn eigen dossier in onze 
werkplaatsapp. Daarin wordt elke 
stap genoteerd. Zo maak je trans-
parant wat je aan het doen bent. 
En de klant kan via een speciale 
link in de mail van de afspraak-
bevestiging de voortgang van het 
schadeproces exact volgen.” 

Schadenet Bathoorn stuurt ge-
middeld 50 auto’s per week weer 
in concoursstaat de weg op. 
Brandschoon, van binnen en van 
buiten. En de service reikt zowat 
tot aan de horizon: 24/7 bereik-
baar,  kosteloze haal- en breng-
service , hulp bij afhandeling met 
de verzekering, een bloemetje 
bij aflevering én een belletje na. 
SCHADENET BATHOORN is er 
voor U!  Dwazziewegen 9 Roden. 
Tel.: 050 501 6498. Voor vragen 
kun je altijd mailen naar info@
schadenetbathoorn.com www.
schadenetbathoornroden.nl

PEIZE – Al bijna 35 een vertrouwd 
adres voor heel veel autoliefheb-
bers: Autobedrijf De Westerd in 
Peize. Westerd-klanten zijn er na-
melijk zeker van dat hun auto in 
topconditie wordt afgeleverd. De 
Westerd is van oudsher gespeciali-
seerd in de Franse merken Citroen 
en Peugeot, maar is thuis in ieder 
ander merk en model. Dankzij de 
geavanceerde onderhoudsappara-
tuur en het speciale ‘Occasion Plus’ 
programma zorgt het familiebedrijf 
ervoor dat iedere auto veilig de weg 
op kan. Autobedrijf De Westerd is 
hét adres voor onderhoud, repa-
ratie en verkoop van gebruikte en 
nieuwe auto’s.
Ook voor klassieke Citroëns ben je 
bij De Westerd aan het juiste adres. 
Bijzonder is de schadeherstel en 
restauratieafdeling. “Omdat we 
aangesloten zijn bij Bosch, hebben 
we toegang tot documentatie van 
alle auto’s. Met de nieuwste ap-
paratuur kunnen de meeste auto’s 
(95 procent) uitgelezen worden. Zo 
kunnen we eventuele storingen snel 
opsporen. Sinds kort is er een plug-
in diagnosestekker van Bosch dat 
ervoor zorgt dat je te allen tijde kunt 
zien of er problemen zijn met je auto. 
Met de bijbehorende app voor op de 
telefoon sta je altijd in contact met 
onze garage.  Ook wordt er bijge-
houden wat het actuele verbruik is, 

ritregistratie en kun je precies zien 
wat de rit je gekost heeft. En zo ben 
je altijd Bosch-connected, zijn er dan 
problemen onderweg kunnen wij zo 
gedetailleerd mogelijk helpen.”
Alle service van Bosch betekent ook 
(verlengde) garanties, pechhulp, 
verzekering en ruitvervanging (ster-
reparatie). Voor tweede handsauto’s 
is er ‘Occasion Plus’, een extra ser-
vice waardoor je verzekerd bent van 
een betrouwbare auto, met lange 
garantie. De Bosch Car Service re-
gelt alles. Het bedrijf heeft veel on-
derdelen in huis en anders kan het 
besteld worden. “85 procent van de 
onderdelen die ’s morgens besteld 
zijn, zijn er dezelfde dag nog”, wordt 
ons verzekerd. Ook handig: de gratis 
leenauto die je meekrijgt als je auto 

gerepareerd wordt. Ben je altijd mo-
biel. “Sinds kort doen we ook de on-
derhoud en spoelen van automaten. 
Een automatische versnellingsbak 
is voorzien van hoogwaardige olie, 
maar vervuilt en veroudert op den 
duur. De versnellingsbak zal daar-
door slechter gaan schakelen. Het 
verversen van olie is preventief on-
derhoud en zal de levensduur van de 
versnellingsbak verlengen.” 
Voor vragen kunnen mensen altijd 
bellen of langskomen. Dat hoort ook 
bij de service van Bosch Car Service 
De Westerd, die mensen altijd ge-
wend zijn.” Freddy, Chris, Niels en 
Danny staan graag voor je klaar. Au-
tobedrijf De Westerd, De Westerd 15 
Peize. Telefoon: 050 503 3822 Web: 
www.dewesterd.nl

Autobedrijf De Westerd

Je auto in topconditie met Autobedrijf De Westerd 

Belangrijke servicepunten:
Passend vervangend vervoer Wij 
zorgen er voor dat u snel weer on-
derweg bent. Omdat wij het vervan-
gend vervoer in eigen beheer heb-
ben zijn wij flexibel en bent u altijd 
gegarandeerd van een passende 
vervangende auto Haal- en breng-
service Heeft u weinig tijd en geen 
mogelijkheid om de auto zelf te 
komen brengen voor autoschade-
herstel? Geen probleem. Wij komen 
hem graag bij u ophalen en bren-
gen hem weer terug als hij klaar 
is Autoschade expertises Heeft 
u autoschade en wilt u weten wat 
het kost? U bent van harte welkom 
op onze vestiging voor een officieel 
schaderapport of voor een geschat 
bedrag.

Profile Wagenaar, dé Fietsspecialist van Leek en omstreken
LEEK – Van loopfiets tot elektrische fiets. Wie op zoek is naar een goede, be-
trouwbare en betaalbare tweewieler doet er goed aan eens binnen te stap-
pen bij Profile Wagenaar in Leek. Dé Fietsspecialist van Leek en omstreken 
is al ruim 50 jaar een begrip op fietsgebied en dat is niet zonder reden. Een 
breed assortiment aan fietsen staat klaar in het ruime winkelpand aan de 
Bosweg, waar service nog hoog in het vaandel staat. “Wij krijgen iedereen op 
de juiste fiets”, weten Tjeerd Wagenaar en Oebele IJpenga zeker.

Eenmaal binnen bij Profile Wagen-
aar valt het ruime aanbod direct op. 

Van mountainbikes tot stadsfietsen 
en van elektrische fietsen tot race-
fietsen, Wagenaar is van alle mark-
ten thuis. Nieuw en tweedehands, 
want naast een grote hoeveelheid 
splinternieuwe tweewielers biedt 
Wagenaar ook betrouwbare en 
goed onderhouden fietsen aan die 
gemakkelijk nog een tweede ronde 
mee kunnen. “Extra leuk is mis-
schien wel de nabijheid van Land-
goed Nienoord”, vindt Oebele. “Dit 
is een prima fietsgebied dat zich 
perfect leent voor een proefritje.” 
Er staan dan ook diverse model-
len elektrische fietsen klaar voor 
de mensen die hun mogelijke 
aanwinst eerst aan een test wil-
len onderwerpen. “Of men nu een 
motor in het voorwiel, een  motor 

in het achterwiel of een motor in 
het midden onder de trapas wil, wij 
hebben het model op voorraad.” 
Daarnaast kan men bij Profile Wa-
genaar terecht voor deskundig ad-
vies van kundige en gediplomeerde 
medewerkers. De winkel is tevens 
voorzien van een ruime werkplaats 
waar fietsen snel en vakkundig 
worden gerepareerd. “Er is niets 
vervelender dan een probleem 
met de fiets op het moment dat 
je je tweewieler nodig bent”, weet 
Tjeerd. “Wij helpen mensen weer 
snel op weg.” 

Ook voor accessoires is men bij dé 
Fietsspecialist van Leek aan het 
juiste adres. Of het nu gaat om spe-
ciale fietskleding, een fietshelm 
of regenkleding. Dus wie op zoek 
is naar een fietsrijk fietsseizoen 
moet zeker eens binnen stappen 
bij de heren van Profile Wagenaar 
in Leek. Profile Wagenaar is ge-
vestigd aan de Bosweg 13 te Leek. 
Telefonisch te bereiken via 0594-
519370. 

RODEN – Autobedrijf Martin Sanders is een gevestigde naam in de 
regio. Het autobedrijf heeft echter een kleine verandering doorge-
maakt. Het woord ‘Suzuki’ is uit de naam gehaald. Wat is er dan ver-
anderd? ‘Niet zoveel eigenlijk’, beaamt Martin. ‘Klanten kunnen hier 
nog steeds voor Suzuki’s terecht en wij repareren ze ook nog. In dat 
opzicht is er niets veranderd.’

Autobedrijf Martin Sanders is nog 
steeds een Suzuki-steunpunt. Dat 
wil zeggen dat klanten met een Su-
zuki hun auto hier met een gerust 
hart kunnen achterlaten. Maar dat 
geldt ook voor andere merken. ‘We 
hebben eigenlijk altijd alle merken 
gerepareerd en verkocht. Dat doen 
we nog steeds. Het maakt dus niet 
uit of de klant een Suzuki heeft of 
niet’, zegt Martin. 
Het Roner autobedrijf onder-
scheidt zich al jaren door de ul-
tieme service te verlenen aan de 
klant. Dat wil zeggen meedenken 
en meebewegen met de klant en zo 
de perfecte auto vinden. ‘We gaan 
altijd voor een goede en goedkope 
oplossing’, zegt Martin, die zich als 
ondernemer terdege beseft dat de 
klant koning is. 
Het autobedrijf presenteert op za-
terdag 16 maart een nieuw model 
in de showroom. Het betreft de Su-
zuki Jimny. Een stoere, robuuste 
auto. De inconische stijlelemen-
ten – gebaseerd op drie generaties 
Jimny – geven de auto zijn karakter. 
Daarnaast heeft de auto een uitge-

sproken rechthoekig design. Stoer 
en herkenbaar dus. De hoge zit, de 
overzichtelijke carrosserie en het 
praktische en slijtvaste interieur 
maken de auto ook van binnen ont-
zettend aantrekkelijk. Daarnaast 
heeft de auto maar liefst 1.300 
kilo trekgewicht en is het voorzien 
van actieve rijhulpsystemen. Een 
prachtauto dus. De stoere wagen 
zal op 16 maart in de showroom 
van Autobedrijf Martin Sanders te 
bewonderen zijn. ‘De auto wordt 
wereldwijd goed verkocht, waar-
door er enige sprake van schaarste 
is. Vandaar dat wij hem één dag 
in de showroom hebben. Zeker de 
moeite van het bekijken waard!’, 
stelt Martin. 
Voor een uitdagende proefrit kun-
nen nieuwsgierigen terecht bij Au-
tobedrijf Martin Sanders. Dit klant-
gerichte bedrijf is gevestigd aan de 
Ceintuurbaan Noord 125 in Roden. 
Ze zijn telefonisch te bereiken via 
050-5010850. Kijk ook eens op de 
website (www.martinsanders.nl) of 
kom vooral eens langs in de fraaie 
showroom! 

is, ritregistratie en kun je precies zien 
wat de rit je gekost heeft. En zo ben 
je altijd Bosch-connected, zijn er dan 
problemen onderweg kunnen wij zo 
gedetailleerd mogelijk helpen.” 
Alle service van Bosch betekent ook 
(verlengde) garanties, pechhulp, 
verzekering en ruitvervanging (ster-
reparatie). Voor tweede handsauto’s 
is er ‘Occasion Plus’, een extra ser-
vice waardoor je verzekerd bent van 
een betrouwbare auto, met lange 
garantie. De Bosch Car Service re-
gelt alles. Het bedrijf heeft veel on-
derdelen in huis en anders kan het 
besteld worden. “85 procent van de 
onderdelen die ’s morgens besteld 
zijn, zijn er dezelfde dag nog”, wordt 
ons verzekerd. Ook handig: de gratis 
leenauto die je meekrijgt als je auto 

gerepareerd wordt. Ben je altijd mo-
biel. “Sinds kort doen we ook de on-
derhoud en spoelen van automaten. 
Een automatische versnellingsbak 
is voorzien van hoogwaardige olie, 
maar vervuilt en veroudert op den 
duur. De versnellingsbak zal daar-
door slechter gaan schakelen. Het 
verversen van olie is preventief on-
derhoud en zal de levensduur van 
de versnellingsbak verlengen.” Voor 
vragen kunnen mensen altijd bellen 
of langskomen. Dat hoort ook bij de 
service van Bosch Car Service De 
Westerd, die mensen altijd gewend 
zijn.” Freddy, Chris, Niels enDanny 
staan graag voor je klaar. Autobe-
drijfDe Westerd, De Westerd 15 Pei-
ze. Telefoon: 050 503 3822 Web: www.
dewesterd.nl

PEIZE – Al bijna 35 jaar een ver-
trouwd adres voor heel veel au-
toliefhebbers: Autobedrijf De Wes-
terd in Peize. Westerd-klanten zijn 
er namelijk zeker van dat hun auto 
in topconditie wordt afgeleverd. De 
Westerd is van oudsher gespeciali-
seerd in de Franse merken Citroen 
en Peugeot, maar is thuis in ieder 
ander merk en model. Dankzij de 
geavanceerde onderhoudsappara-
tuur en het speciale ‘Occasion Plus’ 
programma zorgt het familiebedrijf 
ervoor dat iedere auto veilig de weg 
op kan. Autobedrijf De Westerd is 
hét adres voor onderhoud, repa-
ratie en verkoop van gebruikte en 
nieuwe auto’s. 
Ook voor klassieke Citroëns ben je 
bij De Westerd aan het juiste adres. 
Bijzonder is de schadeherstel en 
restauratieafdeling. “Omdat we 
aangesloten zijn bij Bosch, heben 
we toegang tot documentatie van 
alle auto’s. Met de nieuwste ap-
paratuur kunnen de meeste auto’s 
(95 procent) uitgelezen worden. Zo 
kunnen we eventuele storingen 
snel opsporen. Sinds kort is er een 
plugin diagnosestekker van Bosch 
die ervoor zorgt dat je te allen tijde 
kunt zien of er problemen zijn met je 
auto. Met de bijbehorende app voor 
op de telefoon sta je altijd in contact 
met onze garage. Ook wordt er bij-
gehouden wat het actuele verbruik 
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BEURT 
voor 
caravan, 
camper, vouwwagen 
of paardentrailer

1 APRIL GAAT HET KAMPEERSEIZOEN WEER LOS!

Waarom 
Autoservice 
Roden?

• APK, onderhoud en reparatie alle merken
• Seizoensopslag van banden en wielen
• Caravan en camper onderhoud en keuring
• Verkoop jong gebruikte auto’s

• Haal- en brengservice
• Banden verkoop
• Financiering mogelijk

O
C
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A

S
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N
S

AUTOSERVICE RODEN  
KANAALSTRAAT 65

9301 LR RODEN  |  050 501 77 30

kijk voor meer info en occasions op onze site

WWW.AUTOSERVICERODEN.NL

€ 7.450,-

€ 8.350,-

Opel Antara 2.4-16v Enjoy
Bouwjaar: 2007, Km stand: 89.399
Brandstof: Benzine

Citroën C3 1.2 VTI Collection
Bouwjaar: 2012, Km stand: 80.894
Brandstof: Benzine

€ 8.750,-

Peugeot 208 1.6 Blue HDI Blue Lease
Bouwjaar: 2015, Km stand: 89.534
Brandstof: Diesel
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Alfa Romeo Mito 1.4 T Distinctive
Bouwjaar: 2009, Km stand: 81.883
Brandstof: Benzine

€ 8.250,-€ 6.750,-

Renault Kangoo Family 1.6-16v Expression 
Bouwjaar: 2008, Km stand: 53.288
Brandstof: Benzine
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€ 7.750,- € 8.850,- € 12.450,-

Peugeot 308 1.6 VTI Premiere
Bouwjaar: 2011, Km stand: 98.282
Brandstof: Benzine

Peugeot 108 1.0 E-VTI Active Cabrio
Bouwjaar: 2015, Km stand: 53.051
Brandstof: Benzine

Citroën C4 Cactus 1.2 Pure Tech Feel
Bouwjaar: 2015, Km stand: 64.942
Brandstof: Benzine

75,-,,,,
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Autoservice Roden

Auto Egberts

Met een goed gevoel richting vakantie-
bestemming dankzij Autoservice Roden

‘Uniek! Dat is wat we zijn!’

RODEN – Het mag de afgelopen 
week dan wel druilerig weer zijn 
geweest, veel campings staan 
alweer op het punt van openen. 
Bij Autoservice Roden merken ze 
dat meteen. Het veelzijdige auto-
bedrijf helpt klanten niet alleen 
op weg met een goed nagekeken 
auto, maar men kan er ook te-
recht voor campers, caravans en 
vouwwagens. Hoog tijd voor een 
bezoek aan Autocentrum Roden.
Edwin heeft zich achter een kop 
koffie genesteld. Met de han-
den zwart van de arbeid, vertelt 
hij over Autoservice Roden, het 
bedrijf dat hij samen met Koen 
Maris runt. ‘We zijn een univer-
seel autobedrijf’, begint hij. ‘We 
verkopen jong gebruikte auto’s, 
waarvan we zeker weten dat we 
die met een goed gevoel de weg 
op kunnen sturen.’
Het bedrijf leunt op een hecht 
team. Al jaren werken ze met 
dezelfde vier mannen samen. 
‘Service staat bij ons hoog in het 
vaandel. De korte lijntjes en het 
persoonlijke contact met onze 
klanten is voor ons heel belang-
rijk.’ 
Met het oog op het kampeersei-
zoen zijn de BOVAG-keuringen 

van Autoservice Roden een aan-
rader. Al vanaf 125 euro worden 
campers, caravans en vouw-
wagens volledig gekeurd. ‘Zo’n 
keuring geeft je een veilig gevoel 
en het biedt een stukje rust.’ Ook 
voor onderhoud en reparatie kunt 
u bij Autoservice Roden terecht. 
Edwin merkt inmiddels dat bij 
veel Nederlanders de vakantie-
kriebels weer toenemen. ‘Het 
trekt echt weer aan. Dit is de 
periode waarin vakantiegangers 
alvast hun camper, caravan of 

vouwwagen wil laten keuren. 
Voor ons een drukke, maar zeker 
een mooie periode.’ Overigens is 
Autoservice Roden erkend repa-
rateur van Aart Kok vouwwagens 
en tenttrailers. 

Wie meer over Autoservice Ro-
den wil weten, kan een kijkje ne-
men op www.autoserviceroden.
nl of eens binnenlopen aan de 
Kanaalstraat 65 te Roden. Tel. 
050 5017730 en e-mail: info@au-
toserviceroden.nl. 

RODEN – Ze zetten in op Customer Delight. Een 8 is niet goed ge-
noeg. Enthousiaste klanten willen ze, die hen het liefst met een 9 
of zelfs een 10 beoordelen. En ze zetten er niet alleen op in, ze zijn 
er al meerdere keren voor beloond. Het schadeherstelbedrijf aan de 
Ceintuurbaan Noord werd voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot 
‘Beste schadeherstelbedrijf van Drenthe’. Of je auto een behoorlijke 
schade heeft of een kleine cosmetische schade, Autoschade Rog-
geveld zorgt ervoor dat je auto (van welk merk dan ook) snel weer 
in concoursstaat is. Kleine schades fikst het schadeherstelbedrijf 
zelfs binnen een dag. Inplannen doe je heel handig zelf via A.A.S. 
Dagherstel op de website van Autoschade Roggeveld.
Eerst maar eens even over het dagherstel van Autoschade Roggeveld. 
Via een soort menukaart van verschillende typen schades geef je aan 
wat er aan je auto mankeert, vertelt eigenaar Ferdinand Mulder. “Bij 
dagherstel gaat het om kleine, cosmetische schades. Dan moet je 
denken aan een parkeerdeukje, beschadiging aan bumper of spiegels 
of kleine krasjes. Ook een reinigingsbeurt hoort daarbij. Je geeft zelf je 
schade aan, die doe je in het winkelmandje en dan rolt er een prijs uit. 
Zo weet je precies waar je aan toe bent.”
Nog een nieuwtje van het schadeherstelbedrijf: met een nieuwe, inno-
vatieve kleurbepalingstechniek kan de exacte kleur van de lak worden 
bepaald. “De exacte kleur bepalen is met de vele verschillende soorten 
lak best lastig. Vooral met de transparante en parelmoer lakken. Met 
deze allernieuwste techniek kunnen we de kleur precies vaststellen. 
De computer scant de kleur en bepaalt het recept.”
Vanaf januari dit jaar heeft ook verzekeraar Allianz schades van haar 
cliënten ondergebracht bij Autoschade Roggeveld. En daar is Ferdi-
nand maar wat trots op. “Het is niet zomaar een opdrachtgever. Een 
behoorlijke organisatie die verwacht dat je goed omgaat met haar 
klanten én goed bent voor de verzekeraar”, vertelt de ondernemer die 
nét een stapje verder gaat als het om service gaat. “We maken direct 
een schatting van de kosten, hoe lang het duurt om de schade te her-
stellen, regelen –desgewenst – vervangend vervoer en helpen met de 
financiële afhandeling.” En is de bolide helemaal weer in nieuwstaat, 
wordt –ie brandschoon –van binnen én buiten- afgeleverd. Zo doen ze 
dat bij Roggeveld. Het schadeherstelbedrijf is ISO-gecertificeerd, spe-
cialist in duurzaam repareren en werkt nauw samen met de grote ver-
zekeraars en autodealers. 
Autoschade Roggeveld, Ceintuurbaan 116A Roden. 
Tel.: 050 501 9285 Web: www.roggeveld.nl

LEEK - Voor veel auto bezitters 
en liefhebbers is Auto Egberts 
een vast en vertrouwd adres in de 
regio. Zowel voor auto- als cam-
perrijders. Hoe dat komt? Door 
de persoonlijke benadering en de 
transparante manier van werken. 
Verder maakt het Auto Egberts 
uniek dat het al meer dan 60 jaar 
bestaansrecht heeft. 

In die jaren is natuurlijk veel erva-
ring opgebouwd en Auto Egberts is 
meegegaan naar de tijd van nu. De 
ruime werkplaats biedt voldoende 
ruimte voor auto’s en campers van 
elk merk en formaat. De camper 
markt is een sterk opkomende 

branche waar onze werkplaats op 
is in gericht. Sinds de overname 
door Gerben Weegenaar in 2009 is 
het bedrijf voortgezet en is de ken-
nis naar andere merken en cam-
pers behoorlijk uitgebreid waaruit 
een fullservice garage bedrijf is 
ontstaan. “Mede daardoor is de 
beslissing genomen het Bosch 
Car Service concept toe te voegen 
aan de werkplaats vertelt Weege-
naar. “Door de toevoeging zijn we 
een gecertificeerd punt waar ook 
leaseauto’s terecht kunnen voor 
alle voorkomende werkzaamhe-
den. Samen met het goed opgeleide 
team verzorgen ze uw mobiliteit, in 
elke vorm. Mocht u uw auto niet een 

dag kunnen missen staat er uiter-
aard een vervangend vervoermiddel 
kaar. Wij willen uitgroeien tot een 
van de belangrijkste aanbieders van 
nieuwe en gebruikte auto’s in de re-
gio. Of het nu gaat om de aankoop 
van een goede occasion, reparatie, 
onderhoud of wanneer je een auto 
wilt huren; wij bieden altijd een pas-
sende oplossing. Wij zijn continue 
bezig met professionalisering en 
groei van onze service en aanbod. 
Altijd met één doel: een tevreden 
klant”, besluit Weegenaar.

Auto Egberts, Van Het Hoffstraat 4 
Leek. Telefoon: 0594 512 464. 
Website: www.autoegberts.nl

Autoschade Roggeveld Roden bv

Snel weer veilig de weg 
op na schadeherstel van 
Autoschade Roggeveld

AUTOBIJLAGE



auto egberts

Wij doen alles voor uw auto... ...én uw camper!

Wij doen alles voor uw auto & camper

Alfa Romeo Giulietta
1.4 T Distinctive
2012, 99.041 km, benzine, 120pk

Volkswagen Golf Variant 
1.4 TSI
2015, 80.140 km, benzine, 122pk

Fiat 500C 0.9 TWINAIR
Airconditioning
2011, 47.499 km, benzine, 86 pk Hymer 514 CL/Cruise/ Airco

vaste slaapplaats, garage , TV
2009. 50.589 km, diesel, 131pk

Grote beurt
+ gratis APK
v.a. € 299,-

Olie + fi lter
vervangen
v.a. € 99,-

Hymer B674 SL
zonnepanelen/XXL garage
2009. 43.036 km, diesel, 158pk

Van ‘t Hoff straat 4, Leek. Telefoon 0594-512464
E-mail info@autoegberts.nl   www.autoegberts.nl

€ 12.999,- € 15.699,- v.a. € 7.899,-
€ 45.950,- € 67.250,-

8x Fiat 500 op voorraad! Goed 
op weg!

Controle van o.a.
wisserbladen
banden
vloeistoff en
koeling airco
uitlaat
verlichting
accu
remmen
bedrading trekhaak

VOORJAARS
CHECK

€ 39,95

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

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

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

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

Wij doen alles voor uw auto

www.hvanbergen.nl
Kanaalstraat 55, 9301 LR Roden
050-501 67 94, info@hvanbergen.nl

€ 52.400,-

Wij doen alles voor uw auto

www.hvanbergen.nl
Kanaalstraat 55, 9301 LR Roden
050-501 67 94, info@hvanbergen.nl

€ 52.400,-

Wij doen alles voor uw auto

www.hvanbergen.nl
Kanaalstraat 55, 9301 LR Roden
050-501 67 94, info@hvanbergen.nl

€ 52.400,-

AUDI A3 2.0 TDI 
150PK AMBITION

2016, 84.454 km

€ 19.900,-

BMW 1-SERIE 1.6 I 
116 3D

2009, 76.036 km

€9.400,-

FIAT 500 0.9 85PK 
TWINAIR TURBO 
LOUNGE

2013, 86.571 km

€7.400,-

185 kW, Grijs metallic
2013, 77.842 km

AUDI A5 2.0 TFS 
180PK

2010, 130.450 km

€ 15.900,-

CITROEN GRAND C4 
PICASSO BLUEHDI 
120P BUSINESS

2015, 113.999 km

€ 15.900,-

MAZDA CX-5 2.2 
SKYACTIV-D 175PK 
4WD HIGHPOWER 
AUT GT-M

2013, 167.072 km

€ 16.900,-

MERCEDES 
A-KLASSE A 180 CDI 
BLUEEFFICIENCY 
109PK (92 CO2) 
EDITION (MAP PILOT)

2016, 61.809 km

€ 20.900,-

MERCEDES E-KLASSE 
E350D 3.0V6 BT 7G 4M 
PRES.AVANTG

€ 34.900

www.hvanbergen.nl

€7.400,-

185 kW, Grijs metallic
2013, 77.842 km

MERCEDES E-KLASSE 
E350D 3.0V6 BT 7G 4M 
PRES.AVANTG

€ 34.900

Rondweg 7a, Grootegast • 0594 - 612 294
Kokswijk 1a, Zevenhuizen • 0594 - 853 358

www.terveldtweewielers.nl 
www.facebook.com/terveldtweewielers

CUBE • GIANT • JAN JANSSEN 
KREIDLER • TRENERGY • RIH

Bij aankoop van een 

Giant GrandTour E+ 1 (Limited Edi� on)
In maart starten we met het eerste 
campagnemodel: de Giant GrandTour E+ 1 
(Limited Edi� on). Dit model is in beperkte oplage 
verkrijgbaar met een speciaal ontwerp in drie 
verschillende kleuren en uitsluitend als LDS vari-
ant. Bij deze Limited Edi� on ontvangt de consu-
ment een accu-upgrade: een 500Wh EnergyPak 
voor de prijs van een 300Wh EnergyPak 
(t.w.v. 200,00 Euro).

NU MET EEN 
500WH ENERGYPAK 
VOOR DE PRIJS 
VAN EEN 300WH 
ENERGYPAK 
(T.W.V. 200,00 EURO).

Autogroep v.d. Kaap
Parallelweg 1 | 9363 TG Marum
T 0594 - 641285
info@vdkaap.nl | www.vdkaap.nl

PA R A L L E LW E G  1  -  M A R U M  -  W W W. V D K A A P. N L

AUDI A6 2.0 TFSI 
S EDITION S-LINE
154.676 km
Automaat
bj.2013

€22.950,-

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 
115PK ECODYNAMICS 
COMFORT PACK
168.886 km
Handgeschakeld  bj.2013

€11.950,-

OPEL MOKKA X 
1.4 TURBO INNOVATION
30.171 km
Handgeschakeld 
bj.2017

€20.950,-



NISSAN QASHQAI
N-Connecta
NU VOOR
€ 299/MND(1)

NISSAN MICRA
N-Connecta
NU VOOR
€ 199/MND(1)

NISSAN JUKE
N-Connecta
NU VOOR
€ 289/MND(1)

NISSAN X-TRAIL
N-Connecta
NU VOOR
€ 399/MND(1)

(1) Benoemde Nissan All-Inclusive maandbedragen zijn o.b.v. MICRA N-Connecta met 37% aanbetaling, JUKE N-Connecta met 26% aanbetaling, QASHQAI N-Connecta met 33% aanbetaling, X-TRAIL N-Connecta met 33% aanbetaling, 20% slottermijn, en een looptijd van 48 maanden tegen 
4,9% rente. Maandbedragen zijn incl. een onderhoudscontract en verlengde garantie voor max. 48 maanden. De maximale kilometrages van de servicecontracten verschillen per model, vraag uw dealer naar de details. Op de financiering en services zijn algemene voorwaarden van 
toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque.com. Minimaal te financieren bedrag € 5.000, geen maximaal te financieren bedrag. De maximale slottermijn is afhankelijk van de looptijd van de financiering en is berekend op basis van de waarde van de auto (40% bij 36 maanden en 
30% bij 48 maanden financiering). Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Acceptatie op basis van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te 
Tiel. Aflopend krediet (huurkoop) met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Actie is uitsluitend geldig op nieuwe klantorders tot en met 
31/03/2019. Ga voor de actievoorwaarden naar nissan.nl. Maandtermijnen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen, typfouten voorbehouden. (2) De accessoirecheque t.w.v. € 250 ontvangt u bij aanschaf van een nieuwe Nissan in de periode van 01/03/2019 t/m 31/03/2019. (3) De Funcard 
is gratis voor alle klanten in de periode van 11/03/2019 t/m 24/03/2019 en zolang de voorraad strekt. Acties zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Raadpleeg uw verkoopadviseur voor de beschikbaarheid en actievoorwaarden. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen:   103 - 149 G/KM   3,8 - 6,4 L/100 KM (NEDC en NEDC 2.0) NISSAN.NL

Rekenvoorbeeld Consumentenprijs Korting Aanbetaling Totaal kredietbedrag Looptijd in maanden Slottermijn Jaarlijks kostenpercentage Totaal te betalen bedrag Maandtermijn

MICRA N-Connecta  €  21.490  € 1.350  € 7.951,30  € 12.188,70 48  € 4.298 4,90%  € 13.845,69  € 199
JUKE N-Connecta  € 27.090  € 3.000  € 7.043,40  € 17.046,60 48  € 5.418 4,90%  € 19.308,98  € 289 
QASHQAI N-Connecta  €  31.400  € 3.000  € 10.208,14  € 18.191,86 48  € 6.280 4,90%  € 20.652,44  € 299
X-TRAIL N-Connecta  €  38.490  € 2.000  € 12.778,68  € 23.711,32 48  € 7.698 4,90%  € 26.873,23  € 399

+ GRATIS • ACCESSOIRECHEQUE T.W.V. € 250(2)

• FUNCARD(3)

JAAR GARANTIE
JAAR ONDERHOUD
JAAR PECHHULP

KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN NISSAN ALL-INCLUSIVE

MAKE THE MOVE
ACTIEWEKEN VAN 11 T/M 24 MAART

Sint Petersburgweg 7, Groningen Tel. 050 - 20 72 310
www.nissanboerhof.nl, info@nissan-boerhof.nl

Nissan Boerhof



Buitenwasplaats caravans Koffi ehoek Wasboxen 
Wasstraat met bediening

Wasstraat met bediening
Wasboxen

Buiten wasplaats voor caravans
Koffi ehoek

11x wassen
10 x betalen10 x betalen

Profi teer nu van onze 
voordeelkaart

Bosweg 13 - Leek - Tel. 0594-51 93 70 - www.profilewagenaar.nl

Like ons opAl 50 jaar uw fietsspecialist

VOORJAARSBEURT VOOR 
UW FIETS € 35,-

Sparta F8e Ltd. 500W 
voorwiel motor
met nexus 
8 versnellingen
500 wh accu
uitneembaar
in achterdrager

 

1.999,-

Sparta R5e Ltd. 
achterwiel motor
met Sturmey Archer 
5 versnellingen
500 wh accu
uitneembaar
in achterdrager 1.999,-

Deze fi etsen zijn verkrijgbaar 
in dames en heren model.

Gebeld / Geregeld!

Ceintuurbaan 116a 9301 NZ Roden

050 501 92 85

CITROEN BERLINGO 
1.6 E-HDI 
COMFORT XL
165.714 km, 2013
Handgeschakeld, 
Diesel

5.999,-
CITROEN C1 
1.0-12V SELECTION
103.320 km, 2011
Handgeschakeld, 
Benzine

4.950,-
FORD C-MAX 2.0 
TDCI TITANIUM
233.023 km, 2008
Handgeschakeld, 
Diesel

3.950,-

VOLKSWAGEN 
CADDY 2.0 SDI
160.147 km, 2009
Handgeschakeld, 
Diesel

3.950,-
CITROEN BERLINGO 
1.6 HDI 500 COM-
FORT ECONOMY
141.920 km, 2013
Handgeschakeld, 
Diesel

5.250,- exl 
btw

CITROEN C3 1.4I 
LIGNE PRESTIGE
59.355 km, 2009
Handgeschakeld, 
Benzine

5.450,-
TOYOTA AYGO 
1.0-12V COMFORT 
NETTE AUTO 
1E EIGENAAR
100.855 km, 2010
Handgeschakeld, 
Benzine

4.950,-

VOLKSWAGEN FOX 
1.4 TDI TRENDLINE
146.432 km, 2010
Handgeschakeld, 
Diesel

3.999,-

OCCASIONS

INDUSTRIEPARK 31 | 9351 PA LEEK
TEL.: (0)594-58 11 65 | INFO@AUTOBEDRIJFWIERENGA.NL

WWW.AUTOBEDRIJFWIERENGA.NL

U kunt bij ons vertrouwd een tweedehands auto kopen. 
We hebben altijd een ruim aanbod van occasions. Ook kunt u bij ons terecht voor het 

begeleiden van een aankoop bij andere aanbieders. Heeft u vragen? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

exl 
btw

exl 
btw
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LEEK – Autobedrijf Wierenga in Leek is een veelzijdig autobedrijf. In 
de regio is het een bekende speler. Velen weten de weg naar het In-
dustriepark te vinden. De reden? Autobedrijf Wierenga is een bedrijf 
met een hecht team, waar de klant altijd op nummer één staat.
‘Een voordeel van ons bedrijf is dat wij alles in eigen beheer hebben’, 
zegt eigenaar Anton Wierenga. ‘We doen veel in banden en plegen veel 
onderhoud aan leaseauto’s.’ Zelf verhuurt het bedrijf ook zowel perso-
nen- als bedrijfsauto’s. Voor nieuwe en gebruikte auto’s bent u in Leek 
aan het juiste adres.
Wat het bedrijf echt onderscheidend maakt, is het hechte team. In ok-
tober 2018 werd dit team vanwege de drukte uitgebreid met een mon-
teur. ‘Het gros van het team werkt al een hele lange tijd met elkaar’, 
zegt Anton. ‘Hierdoor hebben wij een heel hecht team. Dat resulteert 
in een hele gezellige, maar professionele werksfeer.’
Klanten krijgen hierdoor altijd dezelfde gezichten te zien bij het bedrijf. 
Daarnaast zijn de lijntjes kort. Wie binnenkomt bij het bedrijf, spreekt 
direct een vakman. Niet eerst een receptioniste dus. ‘Dat is voor de 
klanten fijn, want zij spreken direct iemand met verstand van zaken. Er 
zit nooit iemand tussen en dat is voor de klant wel zo fijn.’
Meer weten over Autobedrijf Wierenga? Neem dan eens een kijkje in de 
zaak aan het Industriepark 31 te Leek, of bel met 0594 581165. Neem 
ook eens een kijkje op de website: www.autobedrijfwierenga.nl.  

Autobedrijf Wierenga

Bij Wierenga staat de 
klant nog écht op één

AUTOBIJLAGE

RODEN – De e-bike rukt op in Nederland. Dat merken 
ze bij Giant Store de Fiets Roden als geen ander. Het 
fietsbedrijf aan de Padkamp in Roden heeft het de 
laatste jaren steeds drukker gekregen. Met een uit-
gebreide haal- en brengservice en een breed bereik 
in Drenthe, mag het bedrijf zijn handjes dichtknijpen.
Vraag eigenaar Bert van der Veen naar het beste merk 
e-bike en hij antwoordt resoluut: ‘De Giant is naar mijn 
mening de beste. En dat is écht niet alleen door een 
Giant-bril gezien. Omdat wij zelf ook veel reparaties aan 
e-bikes uitvoeren, zien we gewoon dat er aan het merk 
Giant het minste mankeert. Daarnaast blinkt de actie-
radius van de Giant uit en zit er een goede motor in.’ 
Het Giant-partnerschap bevalt De Fiets dan ook uitste-
kend. Het zorgt er ook voor dat ze mooie acties kunnen 
organiseren. Zo zijn ze in maart gestart met het eerste 
campagnemodel: de Giant Grand Tour E+ 1 (Limited 
Edition). Dit model is in beperkte oplage verkrijgbaar 

met een speciaal ontwerp in drie verschillende kleuren 
en uitsluitend als LDS variant. Bij deze Limited Edition 
ontvangt de consument een accu-upgrade: een 500Wh 
EnergyPak voor de prijs van een 300Wh EnergyPak (ter 
waarde van tweehonderd euro). 
De Fiets reikt veel verder dan Roden en omgeving. 
Ook in Assen hebben ze namelijk een goed draaiende 
zaak. ‘We hebben hierdoor een grote regionale functie. 
Zo zien we het aantal klanten in Norg toenemen’, zegt 
Bert. Dat laatste heeft ook te maken met de uitstekende 
haal- en brengservice van De Fiets. ‘Op de route  tussen 
Roden en Assen kom je altijd door Norg. Hierdoor is ons 
klantenbestand daar gegroeid.’
Dat de e-bike steeds populairder wordt, hoef je Bert dus 
niet te vertellen. ‘De toenemende drukte van de afgelo-
pen jaren laat zien dat we goed bezig zijn.’
De Fiets is te vinden aan de Padkamp 5 te Roden. 
Tel. 050 5010551. Website: www.defiets.nu. 

Van der Kaap Autogroep B.V.

Giant Store De Fiets Roden

De Fiets profiteert van 
groeiende populariteit e-bikes

Autobedrijf met eigen app 
en persoonlijke aanpak
MARUM – Dat Van der Kaap Autogroep B.V. een 
bijzonder autobedrijf is, staat buiten kijf. Met 
een eigen app, een klantgerichte aanpak en al-
tijd tijd voor een kop koffie, zet Van der  Kaap 
de klant met stipt op één. Klanten zijn bij Van 
der Kaap geen nummer.
De vdKaapAPP is de gratis te downloaden app 
voor de klanten van het bedrijf. Via deze app kan 
men heel makkelijk een afspraak maken in de 
werkplaats of chatten over eventuele vragen. 
Daarnaast krijgen klanten drie keer een mel-
ding als de auto aan APK toe is. Zo komt u nooit 
voor verrassingen te staan!
Ook de volledige voorraad van Van der Kaap Au-
togroep is te vinden op deze app, waar eveneens 
een online schadeformulier op te vinden is. Met 
meer dan 100 occasions op het showterrein en 
de mogelijkheid om nieuwe auto’s te laten be-
stellen, weten klanten dat ze in Marum de juiste 
auto kunnen vinden. Financiering en leasing 
kunnen ook binnen het bedrijf worden geregeld.
‘Wij zijn een bedrijf waar u niet als een num-
mer wordt behandeld, maar waar persoon-
lijke aandacht hoog in het vaandel staat. Een 
goed, maar bovenal eerlijk advies, dat is waar 

we grote waarde aan hechten. Door de om-
vang van het bedrijf is het voor ons mogelijk 
om persoonlijk bij de klant betrokken te zijn 
en te blijven. Wij proberen ook om ons bedrijf 
laagdrempelig voor de klant te houden, we 
vinden het fijn om te zien dat de mensen ook 
gewoon langskomen voor een praatje en een 
kopje koffie’, aldus bedrijfsleider Theo Helm-
holt. U vindt Van der Kaap Autogroep aan de 
Parallelweg 1 te Marum. 
Tel. 0594 641 285. 

Kijk ook op: www.vdkaap.nl. 

WWW.AUTOLOUWES.NL
KASTANJELAAN 24 RODEN TEL. 050 501 96 91 

    
RENAULT TWINGO 1.0 SCE COLLECTION

BOUWJAAR: 2016
KILOMETERSTAND: 45.000
AIRCO - CRUISE CONTROL

PEUGEOT 3008 1.6 HDIF 115 PK ACTIVE
BOUWJAAR: 2014

KILOMETERSTAND: 83.000
NAVIGATIE - LMV - TREKHAAK

CITROEN BERLINGO 1.6 VTI MULTISPACE
BOUWJAAR: 2013

KILOMETERSTAND: 62.000
AIRCO - TREKHAAK - CRUISE CONTROL

PEUGEOT 206 1.4 X-LINE 5-DEURS
BOUWJAAR: 2004

KILOMETERSTAND: 88.000
AIRCO – MISTLAMPEN-ABS

EUR 8.950,-

EUR 14.950,- EUR 13.950,- 

EUR 3.950,-



e-bike 
testcenter
- E-bikes
- Stadsfi etsen
- Sportieve fi etsen
- Exclusief testcenter

Giant Store Ivo Jansen - Stationsweg 65 - 9471 GL Zuidlaren
050 - 3640066 - www.giantstore-jansen.nl

e-bike 
testcenter
- E-bikes
- Stadsfi etsen
- Sportieve fi etsen
- Exclusief testcenter

Giant Store Ivo Jansen - Stationsweg 65 - 9471 GL Zuidlaren
050 - 3640066 - www.giantstore-jansen.nl

De Fiets Roden
Padkamp 5  | Roden, 9301 AW  |  050-5010551

Dit model is in beperkte oplage verkrijgbaar met een speciaal ont-
werp in drie verschillende kleuren en uitsluitend als LDS variant. 

Bij deze Limited Editi on ontvangt de consument een 
accu-upgrade: een 500Wh EnergyPak voor de prijs van 

een 300Wh EnergyPak (t.w.v. 200,00 Euro).

Dit model is in beperkte oplage verkrijgbaar met een speciaal ont-Dit model is in beperkte oplage verkrijgbaar met een speciaal ont-
de Giant GrandTour E+ 1 (Limited Editi on)

autopoetsen
zaagman

Totale
reconditioneringreconditionering

Industriepark 3 - Leek - Tel. 0594 - 518 254

zaagman-autopoetsen.nl

 VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze bon
een totale poetsbeurt/
schoonheidsbehandeling
van uw auto voor maar
(niet geldig in combinatie met andere acties) 150,-€

Knip uit 
en 

lever in!





Vacature Autopoetsbedrijf 
Zaagman in Leek

Hé jij daar, leuke poetser M/V!
Heb jij affi niteit met auto’s, boten, campers/caravans? En ben je iemand die nauwkeurig kan wer-
ken? Dan zijn wij, als Autopoetsbedrijf Zaagman in Leek, op zoek naar jou. Jij bent als poetser 
verantwoordelijk voor het reinigen, polijsten en poetsen van auto’s, campers, caravans en boten en 
tevens voor het bijwerken van kleine lak beschadigingen en aanbrengen van coating. Ook het contact 
met de klant vind je leuk, en je bent beschikbaar van maandag tot en met vrijdag. De werktijden die 

bij deze vacature horen zijn van 08:00 tot 17:00 uur.

Voor wat, hoort wat
Naast leuk werk en een goede werksfeer zijn goede arbeidsvoorwaarden belangrijk
als het gaat om jouw nieuwe baan. Dus zodra jij start in de functie van poetser bij

ons, kun je dan ook rekenen op:

• je verdiende loon volgens CAO klein metaal
• werken met een leuk team

• groeimogelijkheden in kennis en vaardigheden
• mogelijkheid voor vast dienstverband

Autopoetsbedrijf Zaagman
Bij dit mooie poetsbedrijf staan innovatie en tevreden klanten centraal. Onze klanten zijn zowel 
autoverkoopbedrijven, waarvoor we auto’s showroom-klaar maken, als wel particuliere klanten die 
hun kostbare bezit aan ons toevertrouwen, zodat wij het met de juiste inzet en vakmanschap weer in 
nieuwstaat brengen. We werken met eigentijdse technieken en we willen blijven groeien in kwaliteit 
en nieuwe toepassingen. Daarom werken we hard aan toekomstgerichte ontwikkelingen en daar heb-
ben we jou bij nodig! Spreekt dit je aan, dan is dít de plek waar jij als poetser helemaal op je plek zit.

Dit breng je mee
• rijbewijs B

• krachtige inzet en positieve werkhouding
• gevoel voor humor en een goed humeur

• beschikbaarheid op korte termijn

Kennismaken? 
Kijk op www.zaagman-autopoetsen.nl en reageer via

j.r.zaagman@hetnet.nl of 0594 - 518254 voor het maken van een afspraak!
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Autoschadenet Bathoorn

Bij Bathoorn gaan 
ze met de tijd mee
RODEN -  Als er één bedrijf loopt als een goed geoliede machine is het Scha-
denet Bathoorn wel. Het schadeherstelbedrijf heeft alle kennis en kunde in 
huis om iedere auto met schade, ongeacht merk, techniek of leeftijd vlot de 
weg op te helpen. Rompslomp? Welnee. Sterker nog,  je hebt er helemaal 
geen omkijken naar. Schadenet Bathoorn ontzorgt je van begin tot eind. Ze 
halen de auto op waar jij dat wilt en leveren hem brandschoon af op je werk 
óf de oprit. Of te wel: Schadenet Bathoorn is er voor u.

De wereld van de auto verandert 
snel. Als autoschadebedrijf moet 
je meebewegen. Dat hebben ze bij 
Schadenet Bathoorn goed begrepen. 
‘Auto’s worden steeds vaker gekali-
breerd, waardoor het vervangen van 
een voorruit steeds meer naar bin-
nen verplaatst. We kunnen niet altijd 
meer ter plaatse buiten een ruit ver-
vangen. Die verschuiving is vanwege 
de digitalisering van auto’s steeds 

meer gaande’, vertelt eigenaar Dick 
Bathoorn Om de digitalisering het 
hoofd te bieden, volgen de mede-
werkers van Schadenet Bathoorn 
vele trainingen en cursussen. ‘Zo 
hebben wij iemand die iedere week 
wel een training volgt. Dat is gewoon 
nodig, want de ontwikkelingen in de 
autobranche gaan heel snel.’
Overigens richt het Rôner bedrijf 
zich ook op autoverhuur. Zo zijn ze 

aangesloten bij Autohopper, één van 
de grootste websites als het aan-
komt op autoverhuur. ‘Het uitbreiden 
van onze verhuur, is een stukje extra 
service naar de klant toe. Op deze 
manier helpen we de klant sneller 
aan een passende auto.  Daarnaast 
zijn we erg flexibel. Er is zeker veel 
mogelijk’, zegt Dick. 

Schadenet Bathoorn stuurt gemid-
deld 50 auto’s per week weer in 
concoursstaat de weg op. 
Brandschoon, van binnen en van 
buiten. En de service reikt zowat 
tot aan de horizon: 24/7 bereik-
baar,  kosteloze haal- en breng-
service , hulp bij afhandeling met 
de verzekering, een bloemetje 

bij aflevering én een belletje na. 
SCHADENET BATHOORN is er 
voor U!

Dwazziewegen 9 Roden. 
Tel.: 050 501 6498. Voor vragen 
kun je altijd mailen naar 
info@bathoon.com. 
www.schadenetbathoornroden.nl. 

Zaagman Auto Cleaning B.V. 

LEEK – Al dertig jaar is Zaagman Auto Cle-
aning in Leek hét adres voor een brand-
schone auto. Het bedrijf staat klaar voor 
autobedrijven, particulieren en fleetow-
ners. Dankzij hun jarenlange expertise, 
gaat iedere klant met een nette auto en 
een topgevoel naar huis.
Als één van de weinige autopoetsbedrij-
ven in de regio, is Zaagman Auto Cleaning 
FOCWA-erkend. Daaraan worden nogal wat 
eisen gesteld. Zo moeten bedrijven de juiste 
opleiding, verzekeringen, vergunningen en 
equipement hebben. Bovendien valt Zaag-
man onder werking van de ANWB FOCWA 
geschillencommissie en worden de alge-
mene leverings- en betalingsvoorwaarden 
van FOCWA gehanteerd. Klanten kunnen 
er dus gerust op zijn dat hun heilige koe in 
goede handen is bij Zaagman Auto Cleaning 
B.V.
Autopoetsen is bij Zaagman veel meer dan 
poetsen alleen. Feitelijk doen ze aan het re-

conditioneren van uw auto. Anders gezegd: 
de auto krijgt een totale schoonheidsbe-
handeling, zowel van buiten als van binnen. 

Hij wordt gewassen, gepolijst en in de was 
gezet. Het interieur wordt perfect gereinigd 
en vlekken op de bekleding worden waar 

mogelijk verwijderd. Ook wordt desgewenst 
het complete motorcompartiment ontvet en 
behandeld met een glans- en vochtwerend 
middel.
Ook de kofferbak krijgt een grondige op-
knapbeurt, terwijl kunststofdelen en ban-
den weer op kleur worden gebracht en er 
puntgaaf uit komen te zien, net als de ruiten 
trouwens. Het eindresultaat is een auto, die 
oogt als nooit tevoren. Een sieraad op de 
weg.
Ook beschikt Zaagman over speciale ap-
paratuur om geuren veroorzaakt door ont-
bindingsprocessen, rioollucht, transpiratie-
geur, vislucht, brandlucht, rook, lucht van 
huisdieren, benzinelucht, urinelucht, lijm-
lucht enzovoort definitief te verwijderen.
Meer weten? Kijk vooral eens op www.
zaagman-autopoetsen.nl. Het bedrijf is te 
vinden op het Industriepark 3 te Leek, en 
te bereiken via 0594-518254. Email: jrzaag-
man@hetnet.nl. 

Omdat autopoetsen een vak apart is!

RODEN - Dit voorjaar pakt Zorg-
plaza groots uit, met een heuse 
magazijn-opruiming. En die mag 
er zijn! Nu het mooie weer gaat 
aanbreken is het de hoogste tijd 
om er lekker op uit te trekken met 
uw scootmobiel. Heerlijk rond-
toeren door het Mensingebos, het 
Natuurschoonbos of over het land-
goed Nienoord. Misschien zoekt u 
een scootmobiel waarmee u in het 
centrum van Roden op uw gemak 
wilt winkelen. Voor elke uitdaging 
heeft Zorgplaza een oplossing met 
een pracht van een tweedehands 
scootmobiel. Van een handige de-
montabele scootmobiel die u fijn in 
de auto mee kunt nemen wanneer 
u bijvoorbeeld naar Wildlands in 

Emmen of het Drents museum 
in Assen gaat, tot een luxe com-
fortabele topmerk scootmobiel 
die u met gemak van Roden naar 
Assen brengt en ook weer terug. 
Alle soorten, maten en kleuren 
voor heel interessante prijzen, al 
vanaf €295,00. Alles met garan-
tie op de scootmobiel en op de 
accu’s. Alle scootmobielen zijn 
in de eigen werkplaats nageke-
ken. U rijdt bijna nieuw voor een 
fractie van de nieuwprijs. Op hun 
website ( www.zorgplazanoord.nl 
) vindt u een reëel overzicht van 
het aanbod, voor de meest accu-
rate voorraad is een bezoek aan 
de showroom nog verstandiger. 
U kunt een proefrit maken met 

de scootmobiel die u op het oog 
hebt op het parkeerterrein naast 
de zaak en ter plekke is de verze-
kering te regelen. Wat wilt u nog 

meer? Een rollator wellicht? Een 
prettige wandelstok? Een traplift? 
Handige hulpmiddelen voor het 
alledaagse leven? Ook daarvoor 

bent u bij Zorgplaza op het juiste 
adres. Maar ook nieuwe scoot-
mobielen heeft Zorgplaza volop 
en nu de nieuwe collectie van de 
Van Os scootmobielen binnenkort 
in de showroom komt willen ze 
daar ook graag wat ruimte maken. 
U zou dus een showroom model 
tegen een scherpe prijs kunnen 
bemachtigen. Mocht het zo zijn 
dat u meer behoefte heeft aan 
een comfortabele sta-op-stoel of 
een relaxfauteuil, ook geen pro-
bleem. Een ruime keuze uit bijna 
80 nieuwe of gereconditioneerde 
stoelen. Gewoon uit voorraad! Of 
volledig op maat gemaakt voor u. 
Stapt u gerust eens binnen aan de 
Kanaalstraat 27 in Roden

Zorgplaza

Zorgplaza pakt uit in het voorjaar



*Actie uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in maart 2019 met als uiterste registratiedatum (tenaamstelling) 30 maart 2019. De actie is niet 
geldig in combinatie met andere acties, niet geldig voor fleet en (private) lease orders en niet inwisselbaar tegen contanten. Verkoopprijzen 
inclusief BTW/BPM en bijkomende kosten, exclusief metallic- of pearl lak. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties. 
Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden.  03-19

Uitdagend &
 slim

Brandstofverbruik: 6.6 - 7,0 l/100km, CO2-uitstoot: 151 - 159 g/km

NU TOT € 2.000
INRUILVOORDEEL*

Krachtige en sportieve SUV
• Trekgewicht tot 1.600 kg
• Leverbaar met 8-traps CVT automaat
• Ook als 4WD met Super-All Wheel Control
VANAF

 € 29.990

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

Lorentzpark 28 Leek • Telefoon 0594-201297 
www.aann.nl

Wij van AANN auto aanpassingen Noord Nederland zijn gespecialiseerd 
in het aanpassen van auto’s en bussen voor mensen met een beperking. 
Rolstoelvervoer/ Zelf rijden/ (draai)stoel/ Kofferbaklift / Oprijplaten/ 
Luchtvering/ Autoaanpassingen. Wij hebben een ruim aanbod van reeds 
aangepaste auto’s en aangepaste-bedrijfsauto’s in onze showroom staan. 
Mocht er een auto op voorraad zijn die nog niet helemaal voldoet, kunnen 
wij deze geheel naar wens aanpassen. Heeft u al een bus in bezit? Ook een 
rolstoelbus kunnen wij voor u aanpassen.

Rolstoelauto’s, rolstoelbussen, 
aangepaste auto en meer!

Volgens klanten die u voor gingen zijn dit onze sterke punten:

 Totaalpakket Wij leveren de auto, de ombouw en wij kunnen altijd uw huidige auto inruilen
 Ruime keuze Alles in overleg mogelijk. Wij verzorgen namelijk de gehele ombouw in eigen beheer
 U blijft mobiel U blijft in uw huidige auto rijden tot de nieuwe geheel klaar is.

Wij maken plaats voor onze

NIEUWE COLLECTIE

2e hands
scootmobielen

met garantie
tegen scherpe

prijzen

Extra kortingopSHOWROOMmodellen

www.zorgplazanoord.nl • Kanaalstraat 27 Roden • info@zorgplazanoord.nl • Tel.: (050) 73 70 340 • Zorg- hulpmiddelen voor uw gemak

zorgplaza • www.zorgplazanoord.nl • Kanaalstraat 27 Roden • info@zorgplazanoord.nl • Tel.: (050) 73 70 340  • Zorg- en hulpmiddelen voor uw gemak.

SOLO
Topklasse scootmobiel

Geheel geveerd
Maximaal 18 km/h

Actieradius tot 70 km
3 of 4 wieluitvoering

€ 6499,-

VENUS SPORT
Transport scootmobiel

Demonteerbaar
in 5 delen

Maximaal 6 km/h 
Actieradius 14 km

€ 1495,-

Scootmobielen

vanaf


	DKT_DKT-p21
	DKT_DKT-p22
	DKT_DKT-p23
	DKT_DKT-p24
	DKT_DKT-p25
	DKT_DKT-p26
	DKT_DKT-p27
	DKT_DKT-p28
	DKT_DKT-p29
	DKT_DKT-p30
	DKT_DKT-p31
	DKT_DKT-p32

