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Liewes Roden zet in op elektrisch rijden

Allereerst even over de allernieuwste opel 
Corsa. Die staat namelijk nu in de show-
room bij Liewes roden. De baanbrekende 
stadsauto in voorzien van de innovatieve 
techniek van een grote auto. en daarmee is 
de auto (die je helemaal naar eigen wens 
kunt samenstellen) klaar voor de toe-
komst. In het eerste kwartaal van volgend 
jaar staat ook de elektrische variant van 
de Corsa in de showroom en de Grand-
land Hybrid4, vertelt Hendrik Liewes. “Ie-
der nieuw model die volgend jaar uitkomt 

is er ook in elektrische uitvoering.” ook 
ondernemers die gebruik maken van een 
bedrijfsbus kunnen kiezen voor elektrisch 
rijden. De vivaro  is er vanaf volgend jaar 
in elektrische variant. De auto’s zijn een-
voudig op te laden met de laadpalen op het 
terrein van Liewes roden. “bestuurders 
betalen het zelfde tarief als ze thuis ook 
betalen voor elektriciteit.” 
nu een nieuwe opel aanschaffen is wel 
heel aantrekkelijk. op alle voorraadmodel-
len geeft Liewes roden namelijk een ‘voor-

raadbonus’. en die kan wel oplopen tot 2.000 
euro, weet Hendrik. op alle opties geeft Lie-
wes tijdelijk 50 procent korting. Wat dacht je 
van een paar comfortstoelen? Wel zo prettig 
als je regelmatig voor langere tijd achter het 
stuur zit. Kies je liever voor een intelligent 
navigatie systeem of metallic lak? ook dat 
krijg je nu voor de helft van de prijs!

Zie jij jezelf al helemaal rijden in je nieuwe 
Opel? Laat je dan snel informeren over de 
aantrekkelijke deals bij Liewes Roden! Cein-
tuurbaan Noord 133, Roden. Telefoon: 050 
501 6842. Website: www.liewesroden.nl

Profiteer van 
aantrekkelijke deals op 
voorraadmodellen én opties
RODEN – Liewes Roden gaat inzetten op elektrisch rijden. Begin volgend jaar komen de eer-
ste nieuwe modellen binnen, laat Hendrik Liewes van Liewes Roden weten. Ook heeft het 
autobedrijf al vijf laadpalen op het terrein laten installeren waarmee bestuurders hun elek-
trische bolides kunnen opladen. Precies zoals we van Liewes Roden gewend zijn: geen half 
werk maar een uitstekende service die verder gaat dan de voordeur. Voor nu kunnen Opel-
liefhebbers profiteren van de aantrekkelijke acties op voorraadmodellen. En dat is nog niet 
alles: koop je een nieuwe Opel, krijg je de gewenste opties er voor de helft van de prijs bij. 
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Shield Detailing Leek
Zoekt u een autopoetsbedrijf in Leek, dan bent u bij Shield 
Detailing aan het juiste adres. Shield Detailing is geves-
tigd aan de Kamerlingh-Onnesstraat 12A in Leek. Bij Shield 
kunt u niet alleen terecht voor autopoetsen, maar ook

Luxueuze handwas
Exterieur detail
Interieur detail
Kleur herstellen van leren stoelen
Lakverzegeling/coating
Lak correctie

Velg reparatie
Lakprotectiesfolie
Car wrappen
Ramen tinten
Uitdeuken zonder spuiten

S H I E L D
L U X U R Y  A U T O M O T I V E  D E T A I L I N G

www.shielddetailing.nl

auto egberts
Wij doen alles voor uw auto & camper

VOLKSWAGEN UP!
LEDEREN BEKLEDING / STOELVERW.
2013, 69.531 km, benzine

RENAULT TWINGO 1.2-16V
GLAZEN PANORAMADAK / RADIO-CD
2007, 80.451 km, benzine

FIAT 500L 1.4 LOUNGE
PANO DAK / GRIJS METALLIC
2012, 68.050 km, benzine

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

 € 7.450,-

LANCIA YPSILON PLATINUM
AUTOMAAT / PANODAK

2011, 84.380 km, benzine

 € 7.750,-

 € 3.509,-

VOLKSWAGEN UP! 
NAVI / LMV / DAKRAIL
2014, 82.369 km, benzine

 € 8.499,-

 € 11.890,-

VOLKSWAGEN GOLF
SPORTSVAN / NAVI / CLIMA

2014, 96.316 km, benzine

 € 16.950,-

 € 25.950,-

MERCEDES-BENZ 
GLA-200 

XENON/ NAVI-DAB/ 
AFNEENMBARE TREKHAAK/ 

18”LMV/ 
ACHTERUITRIJCAMERA/ 

ELEKTRISCHE ACHTERKLEP

2014, 65.610 km, benzine

In de getoonde rijklaarprijs is de € 1.500 actiekorting verwerkt. Prijs van € 12.995 is inclusief; bijkomende kosten en metallic- of pearl lak. 
Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden.  10-19

verrassend ruim
m

et 5 zitplaatsen
Brandstofverbruik: 4,5 l/100 km. CO2-uitstoot: 103 g/km. (NEDC 2.0)

SPACE STAR
COOL+
Voorraad voordeel
• € 1.500 voordeel óf € 1.000 + € 800 aan accessoires
• Met airconditioning, achterspoiler en radio/cd/USB
• Rijklaarprijs inclusief metallic of pearl lak
ACTIEPRIJS RIJKLAAR

 € 12.995

GRONINGEN
Rostockweg 2

T 050 – 5471111

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

Peize
Tel. (050) 503 38 22

AUTOMOBIELBEDRIJF

De Westerd B.V.

Peize
Tel. (050) 503 38 22

AUTOMOBIELBEDRIJF

De Westerd B.V.

Peize Tel. (050) 503 38 22
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Schadenet Bathoorn

Schade van klein tot groot, 
van jong tot oud: wij zijn er voor u!

of je nu een Tesla hebt met een paar 
honderd kilometer op de teller of 
een volvo P1650 uit 1965, hij is in ver-
trouwde handen bij de professionals 
van Schadenet bathoorn. Het bedrijf 
is thuis in iedere techniek. ook de 
elektronica hoort daarbij. “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 gecertificeerd door de Foc-
wa voor een nieuwe branchenorm 
waarin is opgenomen dat wij ook 
auto’s met nieuwe techniek profes-
sioneel kunnen herstellen. Herstel-
len gebeurt conform voorschriften 

van de fabrikant. voor ieder merk 
en model is dat verschillend. omdat 
ons werkproces volledig is gedigita-
liseerd, kunnen we precies zien hoe 
onderdelen van auto’s bevestigd zijn 
en hoe lang het kost om een onder-
deel te vervangen of te (de)monte-
ren. Iedere auto heeft zijn eigen dos-
sier in onze werkplaatsapp. Zo maak 
je transparant wat je aan het doen 
bent.”

24/7
De service van Schadenet bat-
hoorn gaat ver: 24/7 bereikbaar,  
kosteloze haal- en brengservice , 

hulp bij afhandeling met de ver-
zekering, een bloemetje bij af-
levering én een belletje na. De 
openingstijden zijn op zaterdag 
sinds kort verruimd. Dat is handig, 
vooral als je gebruik wilt maken 
van de huurauto’s van bathoorn. 

Die kun je namelijk nu op zaterdag 
tot 16:00 uur terugbrengen!

Autoverhuur en autoruitschade
Zelf geen auto maar toch een ritje 
in de planning? Geen punt. Je 
huurt er eenvoudig een dankzij de 

Autohopper-formule van Schade-
net bathoorn. Alles is tiptop gere-
geld en je hebt landelijke dekking. 
Geen omkijken naar dus! Je huurt 
er al eentje voor 25 euro per dag.  
Ster in je ruit? Zo geregeld met de 
Glassdrive-service van Schadenet 
bathoorn. Het schadeherstelbe-
drijf werkt voor alle verzekeraars 
in nederland. 

Belangrijke servicepunten:
Passend vervangend vervoer, gra-
tis haal- en brengservice én auto-
schade expertises voor een vooraf 
geschat schadebedrag of een offi-
cieel schaderapport. SCHADeneT 
bATHoorn is er voor U!

Dwazziewegen 9 Roden. Tel.: 050 
501 6498. Voor vragen kun je al-
tijd mailen naar info@schadenet-
bathoorn.com Web: www.scha-
denetbathoornroden.nl

Overdracht
een mooie move voor Autobedrijf 
De Westerd: onlangs heeft Freddy 
Dekker zijn aandelen in Garage de 
Westerd volledig overgedragen aan 
Chris en Danny Kregel. vijfendertig 
jaar geleden is Dekker met z’n gab-
ber Arie Kregel het garagebedrijf aan 
De Westerd 15 gestart. “Als kwajon-
gens in Altena trokken Arie en ik al 
veel met elkaar op’ vertelt Freddy 
op het kantoor in het garagebedrijf. 

‘Toen we als monteurs veel beun-
werk kregen besloten we voor ons 
zelf te beginnen en na een jaar in 
onze – kijkend naar echtgenote Trij-
nie die bij de overdracht aanwezig is 
– garage, kochten we dit pand aan De 
Westerd”.
na het overlijden van Arie in 2017 
werden Chris en Danny mede-eige-
naar en nu hebben ze de stap gezet 
om ook het belang van Dekker over 
te nemen. “We kunnen zo met onze 

eigen ideeën naar de toekomst het 
bedrijf voortzetten”, laten ze weten. 
Freddy blijft de komende jaren nog 
fulltime werkzaam bij De Westerd; 
“en zal ons gevraagd en waarschijn-
lijk ook ongevraagd van zijn advies 
blijven voorzien”.

Bosch Car Service
Autobedrijf De Westerd is hét adres 
voor onderhoud, reparatie en ver-
koop van gebruikte en nieuwe auto’s. 
bijzonder is de schadeherstel en 
restauratieafdeling. “omdat we aan-
gesloten zijn bij bosch, hebben we 
toegang tot documentatie van alle 
auto’s. met de nieuwste apparatuur 
kunnen de meeste auto’s (95 pro-
cent) uitgelezen worden. Zo kunnen 
we eventuele storingen snel opspo-
ren.” 
Dan nog even over bosch Car Service 

van Garage de Westerd. Dat betekent 
namelijk ook (verlengde) garanties, 
pechhulp, verzekering en ruitver-
vanging (sterreparatie). voor tweede 
handsauto’s is er ‘occasion Plus’, 
een extra service waardoor je verze-
kerd bent van een betrouwbare auto, 
met lange garantie. ook handig: de 
gratis leenauto die je meekrijgt als je 
auto gerepareerd wordt. ben je altijd 
mobiel. 

“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.” 
Chris, Freddy, niels en Danny 
staan graag voor je klaar. 

Autobedrijf De Westerd, De Westerd 
15 Peize. Telefoon: 050 503 3822 
Web: www.dewesterd.nl

Sinds de overname door Gerben 
Weegenaar in 2009 is het dealer-
schap van Fiat voortgezet en is de 
kennis naar andere merken en cam-
pers behoorlijk uitgebreid waaruit 
een fullservice garage bedrijf is ont-
staan. “mede daardoor is de beslis-
sing genomen het bosch Car Service 
concept toe te voegen aan de werk-
plaats vertelt Weegenaar. “Door de 
toevoeging zijn we een gecertificeerd 
punt waar ook leaseauto’s terecht 

kunnen voor alle voorkomende 
werkzaamheden. Samen met het 
goed opgeleide team verzorgen ze 
uw mobiliteit, in elke vorm. mocht u 
uw auto niet een dag kunnen missen 
staat er uiteraard een vervangend 
vervoer middel klaar. Wij willen uit-
groeien tot een van de belangrijkste 
aanbieders van nieuwe en gebruikte 
auto’s in de regio. of het nu gaat om 
de aankoop van een goede occasion, 
reparatie, onderhoud of wanneer je 

een auto / camper wilt huren; wij bie-
den altijd een passende oplossing. 
Wij zijn continue bezig met professi-

onalisering 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.

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.

Autobedrijf De Westerd

Veilig de weg op met de Bosch Car 
Service van autobedrijf De Westerd
PEIZE – Al 35 jaar een vertrouwd adres voor heel veel autoliefhebbers: Au-
tobedrijf De Westerd in Peize. Westerd-klanten zijn er namelijk zeker van 
dat hun auto in topconditie wordt afgeleverd. De Westerd is van oudsher 
gespecialiseerd 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 autobedrijf er-
voor dat iedere auto veilig de weg op kan. En omdat de R in de maand is, de 
winter voor de deur staat is het extra belangrijk om je bolide te laten con-
troleren op mankementen. Niets vervelender dan met pech langs de kant. 

Auto Egberts

Uniek! 
Dat is wat we zijn!
LEEK - Voor veel autobezitters en -liefhebbers is Auto Egberts een vast en 
vertrouwd adres in de regio. Zowel voor auto- als camperrijders. 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 ervaring 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.
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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,-

Wij doen alles voor uw auto

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

€ 52.400,-

BMW 1-SERIE 1.6 
I 116

2007, 147.651 km

€ 6.900,-

FORD FOCUS 
1.6 TDCI 105PK 
ECONETIC LEASE 
TITANIUM

2012, 180.052 km

€ 7.900,-
MERCEDES C-KLASSE 
2.2 CDI C200 SEDAN 
ELEGANCE

2007, 293.606 km

€ 7.900,-

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

2013, 77.842 km

€ 31.900,-
MERCEDES CLA-
KLASSE 200 CDI 
136PK 7G-DCT

2015, 43.055 km

€ 25.900,-

OPEL CORSA 1.4 
S&S 90PK 5D 
INNOVATION

2016, 91.375 km

€ 10.900,-
SKODA OCTAVIA 1.8 
TSI 118KW COMBI 
ELEGANCE

2011, 105.233 km

€ 11.400,-

VOLKSWAGEN 
TIGUAN 2.0 TSI 
180PK 4MOTION 
DSG SPORT & STYLE

2014, 55.817 km

€ 28.900,-

€ 18.900,-

www.hvanbergen.nl

2015, 80.607 km
AUDI A3 1.4 TFSI 150PK COD ULTRA ATTRACTION

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!

 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.

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

Bathoorn |Roden
Autoschade • Autoverhuur • Autoruitservice

Ceintuurbaan N 133, Roden
Tel. 050 - 56 90 503, liewesroden-opel.nl
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SHIELD Luxury Automotive Detailing

Je auto als nieuw na een behandeling 
bij SHiELD Luxury automotive Detailing

SHIeLD Detailing gaat alleen voor 
absolute perfectie als het om auto’s 
gaat. Het bedrijf aan de Kamerlingh-
onnesstraat is exclusief dealer van 
de speciale Xpel lakbeschermings-
folie en de coating van modesta Glass 
Coating. na behandeling ziet je auto 
eruit als of –ie zo van de fabriek komt 
én is beschermd tegen onder andere 
steenslag en vuil. een ding is zeker: is 
je auto onder handen bij Detailer en 
perfectionist Gert Jan Hummel, weet 
je zeker dat je hem in nieuwstaat te-
rugkrijgt.

XPEL
De Xpel lakbeschermingsfolie is het 
beste in zijn soort. Deze “Paint Pro-
tection Film” is vrijwel onzichtbaar, 
maar biedt een geweldige bescher-
ming voor uw lak tegen steenslag, 
krassen en waskrassen. Wil je de lak 
van je auto  in topconditie houden, 
dan is deze beschermingsfolie echt 
een must.

GLASS COATING
modesta Glass Coating is de beste 
coating in zijn soort. modesta Glass 

Coating geeft een geweldig diepe 
glans aan de lak en biedt bescher-
ming tegen Uv-straling, waskrassen, 
zuren en zout. vuil kan zich moeilijk 
hechten aan de keiharde coating en 
komt er toch wat vuil op, met wat 

water spoelt het er zo weer af. De 
coating is waterafstotend, dus regen-
druppels glijden er zo van af. modesta 
Glass Coating is toe te passen in ver-
schillende gradaties. van een zach-
tere glass coating tot een keiharde 

glass coating die jaren mee gaat. 
Waar een autopoetser stopt, gaat 
SHIeLD Detailing verder. ook stoep-
randschade aan je velgen en andere 
cosmetische beschadigingen kunnen 
we volledig herstellen”, vertelt Hum-
mel. “evenals nare geurtjes zoals die 
van sigaretten of huisdieren kunnen 
worden verwijderd.” een vak waar 
overigens nog behoorlijk wat bij komt 
te kijken. Want verkeerde producten 
of werkwijze richten vaak onherstel-
bare schade aan met alle gevolgen 
van dien, vertelt Hummel. 
Welk merk of type auto je ook hebt, 
hij is in goede handen bij SHIELD 
Detailing. Ook auto’s  in het hoogste 
segment. En altijd met één garan-
tie: alsof –ie gisteren van de band is 
gerold. Ook een mooie, glimmende 
auto op je oprit? Even bellen met 
SHIELD Detailing: 06- 55 86 17 19. 
Kamerlingh-Onnesstraat 12A Leek. 
Web: www.shielddetailing.nl

LEEK – Niets is mooier dan een auto die er van buiten en van binnen 
tiptop uitziet. Een nette auto behoudt immers zijn waarde. Toch zijn ge-
bruikerssporen na verloop van tijd onontkoombaar. De lak wordt dof-
fer, hier en daar verschijnen er wat krassen of vlekken in de bekleding. 
Herkenbaar? De beste oplossing is om je auto naar SHIELD Detailing in 
Leek te brengen. Door grondige reiniging en piekfijn polijstwerk maakt 
het bedrijf je auto vrij van lichte krassen, swirls en beschadigingen door 
steenslag. Ook de bekleding ziet er weer uit als nieuw. Na een bezoekje 
aan SHIELD Detailing ken je je auto niet meer terug. 

ot Private Lease krijgt u nu tijdelijk een kosteloze upgrade naar automaat 
op de Peugeot 3008 SUV of de Peugeot 5008 SUV. Rij ook heerlijk ontspannen in uw nieuwe Peugeot SUV, met comfortabele hoge instap en altijd perfect overzicht over al het verkeer. U rijdt de Peugeot 3008
SUV al vanaf € 507 per maand en de Peugeot 5008 SUV al vanaf € 535 per maand. Dus kom nu langs en profiteer van dit aantrekkelijke aanbod.

  Gem. verbr. l/100 km: 3,7-5,8; km/l: 27,0-17,2; CO2: 96-133 gr./km (gemeten in overeenstemming met EU-richtlijn Emissions 715/2007/EC).
Bedragen gelden op geselecteerde versies van de 3008 SUV en 5008 SUV. Genoemde vanafprijs is op basis van 48 maanden en 10.000 km per jaar op de Active PureTech 130 EAT8.

PEUGEOT 3008 SUV
VANAF € 507 P.M.

PEUGEOT 5008 SUV
VANAF € 535 P.M.

PEUGEOT SUV PRIVATE LEASE
NU INCLUSIEF UPGRADE NAAR AUTOMAAT
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