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Revolutionair onderhoudsplan van Autobedrijf Greven en Potgieter levert
gemak en besparing op voor autobezitters!

door Jaap Ruiter en William Potgieter
Niemand betaalt graag te veel. En al helemaal niet als het de auto betreft. Torenhoge brand-
stofprijzen maken het autorijden zo langzamerhand wel heel erg duur. Gelukkig zijn er ook 
mogelijkheden om te besparen op de auto-onderhoudskosten: Met het gloednieuwe Onder-
houdsplan van Autobedrijf Greven en Potgie-
ter uit Stadskanaal zijn autobezitters er zeker 
van dat hun auto altijd in topconditie verkeert, 
tegen een vaste prijs per maand. De totale 
besparing kan oplopen tot wel 300 euro per 
jaar op APK, grote beurt en pechhulp! 

Geen omkijken 
Met het Onderhoudsplan van Autobedrijf 
Potgieter zijn onderhoud en de APK-keuring 
van de auto altijd prima geregeld, zonder dat u 
er omkijken naar heeft. Alles gebeurt volgens 
fabrieksopgave zoals het onderhoudsboekje voorschrijft. “Deelname aan het Onderhoudsplan 
houdt voorts in dat autobezitters nergens om hoeven denken”, vult William Potgieter van Auto-
bedrijf Greven en Potgieter aan. “Wij bellen als het weer tijd is voor onderhoud of APK. En dat 
alles voor een vast bedrag per maand. Daarmee betalen deelnemers aan het Onderhoudsplan 
dus gespreid, in plaats van telkens geconfronteerd te worden met een fors bedrag in één keer.” 

Honderden euro’s besparing 
Het Onderhoudsplan is een uitkomst voor elke autobezitter. Bij 15.000 kilometer per jaar betaalt 
u slechts 17,50 euro per maand. Rijdt u meer, dan wordt het bedrag aangepast. “Dat is een aan-
zienlijke besparing ten opzichte van ‘los’ onderhoud, APK en pechhulp”, weet William Potgieter 
uit ervaring. “Een besparing die kan oplopen tot honderden euro’s per jaar.” 

Perfect onderhoud 
Het Onderhoudsplan biedt perfect onderhoud voor elk type auto, van jong tot oud, van groot 
tot klein en is geschikt voor zowel bedrijfsauto’s als personenwagens. Deelnemers aan het On-

derhoudsplan krijgen bovendien gratis vervangend vervoer aangeboden, kunnen gebruik maken 
van haal- en brengservice en kunnen rekenen op tussentijdse vervanging van buitenverlichting 
aan de auto. Verder voorziet het Onderhoudsplan in het tussentijds bijvullen van olie, koelvloei-
stof en ruitensproeiervloeistof. 

Tarief 20 procent lager dan dealer 
“Het Onderhoudsplan omvat alle onderhoud volgens voorschrift van de fabriek”, stelt William 
Potgieter. “Inclusief groot onderhoud, klein onderhoud, APK, roetmeting en 4-gastest, vervan-
ging van filters en bougies en tijdige controle van alle door de fabrikant aangegeven punten als 
remmen, ophanging, motor, elektronica bij een bepaalde kilometerstand.” Verder is het goed 
om te weten dat alle reparaties, die niet onder het Onderhoudsplan vallen, gegarandeerd 20 
procent lager zijn bij Autobedrijf Greven en Potgieter dan het tarief van een dealer. 

www.grevenenpotgieter.nl  
Autobedrijf Greven en Potgieter, ontstaan uit de Stadskanaalster autobedrijven ‘Henri Greven’ 
en ‘Volvo Potgieter’, is gevestigd aan de Oosterstraat 9A en 9B in Stadskanaal en heeft meer dan 
75 jaar ervaring in de automobielbranche. Telefoon: 0599-652909. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.grevenenpotgieter.nl.
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Komend Weekend !!!      Grote ConsumentenBeurs voor iedereen....!!!!
DE GROTE LENTEBEURS IN STADSKANAAL  -  115 TOPZAKEN ONDER 1 DAK
www.DeLenteBeurs.nl  |  Entree: € 2  |  kinderen t/m 16 jaar GRATIS toegang
door Jaap Ruiter
Komend weekend, van vrijdag 13 tot en met zondag 15 April, wordt voor het eerst De 
Grote LenteBeurs in Stadskanaal gehouden. Initiatiefnemers zijn Week in Week uit, Re-
gioMagazine en John ten Hoff, die op het gebied van het uitgeven van diverse huis aan 
huis kranten al jaren samenwerken. In de BeursArena, in het Pagecentrum, staan 115 
Topzaken klaar, verdeeld over meer dan 85 verschillende branches op een totale opper-
vlakte van 4000 m2. Met 115 deelnemende Topzaken is De Grote LenteBeurs helemaal 
volgeboekt en is daarmee meteen de grootste consumentenbeurs van en voor de regio !
 
Veel belangstelling voor een beurs
John ten Hoff geeft in eigen beheer kranten uit en werkt daarnaast als zelfstandig ge-
vestigd acquisiteur voor onder andere Week in Week uit en RegioMagazine, "Vanuit die 
optiek komen we heel vaak bij verschillende bedrijven over de vloer", vertelt John ten 
Hoff. "Tijdens deze contacten hoorden we regelmatig dat er veel belangstelling is voor 
een grote regionale beurs in Stadskanaal, maar dat de kosten vaak hoog zijn. Voor veel 
bedrijven wegen de baten dan niet op tegen de kosten. Na De RegioBeurs in Exloo ,waar 
meer dan 6000 bezoekers zijn geweest, in oktober van het afgelopen jaar, zijn we met 
dat gegeven eens om de tafel gaan zitten en hebben al brainstormend een aantrekkelijk 
concept bedacht, dat direct enthousiast werd ontvangen door regionale ondernemers! Op 
een gegeven moment hoefden we zelf niet meer te werven, maar kwamen bedrijven uit eigen 
initiatief naar ons toe met de vraag of ze ook mee konden doen met de eerste Grote LenteBeurs 
in Stadskanaal!"
 
Maximale aantal deelnemers bereikt 
Inmiddels is het maximale aantal deelnemers bereikt. "Wat dat betreft hadden we het nog 
groter kunnen aanpakken", zegt woordvoerster Mariska Teerling van Week in Week uit en 
RegioMagazine, die de vele aanmeldingen voor De Grote LenteBeurs niet alleen toeschrijft aan 
het aantrekkelijke en laagdrempelige concept, maar dat het ook te maken heeft met de jaren-
lange samenwerking met regionale bedrijven. "Ondernemers die bij ons adverteren weten dat 
we een uitstekende partner zijn, Daarnaast weten adverteerders dat ze voor een redelijk tarief 
veel advertentieruimte aangeboden krijgen en verzekerd zijn van een grote oplage met uitste-
kende leesdichtheid vanwege de enorme bekendheid van Week in Week uit en RegioMagazine. 
Daarom hebben de 115 bedrijven er samen met ons ook alle vertrouwen in dat de eerste editie 
van De Grote LenteBeurs in Stadskanaal een groot succes gaat worden!"
 

Gevarieerde LenteBeurs voor iedereen toegankelijk 
De LenteBeurs in Stadskanaal is een erg toegankelijke en gevarieerde beurs. "Er is voor ieder wat 
wils", verklaart John ten Hoff. "Zo zijn er demonstraties, workshops, aanbiedingen, presentaties 
en noem maar op. Ook is het de bedoeling dat deelnemende bedrijven onderling met elkaar 
in contact komen. De entree voor volwassenen is slechts € 2 en kinderen t/m 16 jaar hebben 
GRATIS toegang. Bovendien maakt iedere bezoeker met zijn of haar entreebewijs kans op een 
schitterende stedentrip in Europa, aangeboden door de organisatie”, vertelt John ten Hoff.
 
Wij heten u alvast van harte welkom op De Grote LenteBeurs 2012
Locatie:PageCentrum Stadskanaal, Hoveniersweg 1
Hoofdsponsor van De Grote LenteBeurs zijn Week in Week uit & RegioMagazine
Alle info via www.DeLenteBeurs.nl

KIJK VOOR DE DEELNEMERSLIJST EN 
BEURSPLATTEGROND OP PAGINA 18 EN 19
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COLOFON DE GROTE LENTEBEURS
Organisatie:   Harrie Meiringh
	 	 	 	 John	ten	Hoff
    Mariska Teerling
 
    Hoofdsponsor:
    Week in Week uit / RegioMagazine

    Internetsite
    www.DeLenteBeurs.nl

Oplage Speciale LenteBeurs Krant: 53000 exemplaren

Vormgeving Speciale LenteBeursKrant Studio Olympia (Jarno Radix)

Druk	Speciale	LenteBeursKrant	 	 Olympia	DrukwerkProdukties	ODG

Verspreiding	 	 	 	 Santibri	Veendam
     Frowein Emmen

Algemeen telefoonnummer:  0599 - 61 33 36 (kantoor)
	 	 	 	 	 06	-	30	72	46	09	(tijdens	de	beurs)
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‘Bouw Koster Tweewielers’ is na verbouwing nog meer de tweewielerspecialist 
van Stadskanaal!

door Jaap Ruiter
‘Bouw Koster Tweewielers’ aan de Poststraat 7 in Stadskanaal heeft een fikse verbouwing ach-
ter de rug, waardoor de showroom bijna twee keer zo groot is geworden. "Dat biedt ons de 
mogelijkheid om onze uitgebreide collectie tweewielers van diverse merken beter te kunnen 
tonen aan het publiek", zegt eigenaar en tweewielerspecialist Roelof Koster. "Voor de verbou-
wing struikelden we bijna over de fietsen en de scooters. We zijn van een pakhuis naar een 
mooie en ruime showroom gegaan!"

Ongekend assortiment fietsen
‘Bouw Koster Tweewielers’ onderscheidt zich met een ongekend assortiment fietsen voor zowel 
dames, heren als kinderen van vrijwel alle A-merken. Ook de meer sportieve fietsers kunnen 
met een uitgebreide collectie ATB- en racefietsen hun hart ophalen. ‘Bouw Koster Tweewielers’ 
is niet alleen tweewielerspecialist in E-bikes, stadsfietsen, hybride, kinderfietsen en racefietsen, 
maar ook wat betreft scooters en brommers. "Kortom, bijna alles wat op twee wielen rond 
rijdt", vat Roelof Koster het assortiment samen. "Inclusief loopfietsen en bakfietsen." 

Grote en tevreden klantenkring
‘Bouw Koster Tweewielers’ verkoopt alle A-merken, maar is voor de Kanaalstreek ook nog eens 
exclusief dealer van Gazelle, Koga en Giant. Verder onderscheidt de al meer dan 48 jaar be-
staande tweewielerzaak zich door een uitstekend advies en hoog serviceniveau. Dat heeft weer 

geresulteerd in een grote en tevreden klantenkring, waaronder veel generaties. "Ja, daar zijn we 
erg trots op", voegt Roelof Koster er aan toe. 

Elektrische fiets steeds populairder
Roelof Koster merkt dat de elektrische fiets steeds populairder wordt. "Dat is een groeimarkt, 
zeker omdat de accu’s steeds meer vermogen leveren en autorijden niet echt leuk meer is met 
de zo langzamerhand onbetaalbaar geworden brandstofprijzen. Wij merken dat steeds meer 
mensen hun tweede autootje weg doen en inruilen voor een elektrische fiets of een scooter. 
Daardoor kom je bijvoorbeeld niet meer bezweet op je werk en je bent toch lekker in de bui-
tenlucht. En het is nog eens veel goedkoper!" Ook het onderhoud aan de elektrische fiets is in 
goede handen bij ‘Bouw Koster Tweewielers’ omdat de technische knowhow altijd al aanwezig 
was met verkoop, onderhoud en reparatie van fietsen, brommers en scooters. 

www.bouwkoster.nl
Langs deze weg bent u van harte uitgenodigd om eens kennis te maken met het ongekende 
assortiment tweewielers en de verrassend grote en overzichtelijke showroom van ‘Bouw Koster 
Tweewielers’, gevestigd aan de Poststraat 7 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-613482. U kunt ook 
eens kijken op www.bouwkoster.nl.

door Jaap Ruiter
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Kookdemonstraties met Engelse
delicatessen op de Grote LenteBeurs !!
Even voorstellen: Albert Nihot
 
Als ik me ergens in kan vinden, dan 
ben ik van de partij! Zo heb ik in 
de loop der jaren veel gedaan: van 
meubelmaker, via graficus naar voe-
dingsadviseur, totdat de passie voor 
het koken met The English Kitchen 
op mijn pad kwam. De lekkerste 
recepten uitproberen en perfectio-
neren om zo mijn vrienden en gasten 
te laten genieten is een wens uit 
mijn kindertijd.

Samen met mijn vrouw Anja geef 
ik, veelal op uitnodiging, door heel Nederland op de grootste en leukste  evenementen 
culinaire demonstraties waar ik met ziel en zaligheid iedereen laat genieten en proeven van 
onze overheerlijke Engelse chutneys.

 Onterecht hoor ik dan vaak: ’Zijn dit nieuwe producten?’ en dan glimlach ik maar. Je moet 
er immers bekend mee raken, iets wat gelukkig steeds meer mensen doen. Zelf werken wij 
met zeer oude receptuur anno 1850 voor onze chutneys, oorspronkelijk uit India en door 
Engelse kolonisten pas in de 18e eeuw meegenomen naar Europa.

 Erg komisch vind ik de opmerking van het publiek of Engeland wel een keuken heeft, een 
alom bekend vooroordeel. En dat is nu net wat dit vak zo leuk maakt: mensen te laten proe-
ven, verbazen maar vooral te laten genieten van de echte, traditionele, Engelse keuken!

Wilt u ook de gezelligheid en de sfeer proeven, kom dan 
gerust langs in onze stand. Hier vindt u uiteraard de voor-
laatste uitgave’s van So British & Irish.

Evenementen agenda: 
26 t/m 29 April. Concours hippique Mierlo. 
11 t/m 13 Mei. Lente Fair Frederiksoord te Leek.
22 t/m 24 Juni Country Fair Aalten.

Albert Nihot
The English Kitchen
Bekend van het magazine so British & Irish
www.englishkitchen.nl

‘Jokazon’ is al meer dan 40 jaar de specialist in binnen- en buitenzonwering 

door Jaap Ruiter
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ uit Ter Apel laat al meer dan 40 jaar zien dat er altijd een 
markt is voor gespecialiseerde bedrijven met verstand van zaken. “Het gaat om vakmanschap, 
diversiteit, persoonlijk contact en service”, zegt Roy Kamst van ‘Jokazon’, specialist  in binnen- 
en buitenzonwering. “Zo heeft mijn vader het altijd gedaan en zo doe ik het nog steeds en zo 
zal ik het blijven doen.” 

Korte lijnen op alle gebieden 
‘Jokazon’ heeft op het gebied van binnen- en buitenzonwering alles in eigen beheer: advies, 
verkoop, inmeten en montage. “Bovendien leveren we zonder tussenhandel rechtstreeks van 
de fabriek en voeren met het hoofdmerk ‘Hamiltons’ ons eigen huismerk”, vult Roy Kamst aan. 
“Ons huismerk biedt voor elke situatie een oplossing. Daarnaast ben ik altijd het aanspreekpunt 
voor de klant. Niet alleen bij de advisering en verkoop, maar ik ben er ook bij als er gemonteerd 
wordt. Klanten vinden het prettig dat iemand met verstand van zaken het hele proces van de 
eerste oriëntatie tot de uiteindelijke aflevering begeleid. Kortom, korte lijnen in het productie-
proces en korte lijnen richting de klant. Dat werkt het beste.” 

Flexibele terrasoverkapping 
Jokazon levert en monteert knikarmschermen, uitvalschermen, screens, zipscreens, rolluiken, 
markiezen en flexibele terrasoverkappingen. “Eventueel inclusief horren”, vat Roy Kamst de mo-
gelijkheden van Jokazon samen. “Vooral de flexibele terrasoverkapping wordt de laatste jaren 
steeds populairder. Jokazon levert de ‘Pergolino’ (onderdeel van het ruime assortiment van ‘Ha-

miltons’), een robuuste pergolazonwering die ook nog eens bestand is tegen wind en een forse 
regenbui. Bovendien is deze flexibele terrasoverkapping nagenoeg geschikt voor alle situaties 
met een minimale belasting voor de gevel en wordt elektrisch bediend” 

Zipscreen en rolluik 
Ook de zipscreen van ‘Hamiltons’ is een veelgevraagde zonwering vanwege de perfecte doek-
geleiding aan beide zijden middels een ‘ritssluiting’, waardoor de zipscreen extreem windvast is 
en ook nog eens dient als een uitstekende insectenwering. Roy Kamst voegt er aan toe dat de 
rolluiken van ‘Hamiltons’ zich inmiddels hebben bewezen als een aantrekkelijke combinatie van 
zonwering, isolatie en inbraak vertragend. “In een tijd van stijgende energieprijzen kunnen rol-
luiken de energiekosten verminderen.” 

www.jokazon.nl  
Iedereen verlangt naar de zon, maar te veel zon kan ook hinderlijk zijn in en rond de woning. 
Laat u daarom eens geheel vrijblijvend adviseren door Jokazon, gevestigd aan de Viaductstraat 
110 in Ter Apel, en al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in binnen- en buitenzonwering en rol-
luiken. Telefoon: 0599-582286. Voor meer informatie kunt ook een kijkje nemen op 
www.jokazon.nl. 
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