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Van vrijdag 19 oktober t/m zondag 21 oktober wordt voor de tweede keer De Grote Regio-
Beurs in Exloo gehouden. Initiatiefnemers zijn Week in Week uit, RegioMagazine en John ten 
Hoff, die op het gebied van het uitgeven van diverse huis aan huis kranten al jaren samenwer-
ken. 
 
Opnieuw veel belangstelling voor De Grote RegioBeurs
Na het enorme succes van De Grote RegioBeurs van vorig jaar en De Grote LenteBeurs in april 
2012 in het Pagecentrum Stadskanaal, zijn we wederom aan tafel gaan zitten voor een 2e Regio-
Beurs in Exloo. “We komen vaak bij verschillende bedrijven over de vloer”, vertelt John ten Hoff. 
“Tijdens deze contacten hoorden we regelmatig dat er wederom veel belangstelling is voor een 
tweede editie van  “De Grote RegioBeurs”. Daarom hebben we met dat gegeven weer een aan-
trekkelijk concept bedacht, dat direct enthousiast werd ontvangen door regionale ondernemers! 
Op een gegeven moment hoefden we zelf niet meer te werven, maar kwamen bedrijven weer 
uit eigen initiatief naar ons toe met de vraag of ze ook weer mee konden doen met De Grote 
RegioBeurs Exloo van 2012! Ze komen ook echt uit alle hoeken van het land.

Maximale aantal deelnemers bereikt
Inmiddels is het maximale aantal deelnemers weer 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 aanmeldin-
gen voor De Grote RegioBeurs Exloo 
2012 niet alleen toeschrijft aan het 
aantrekkelijke en laagdrempelige con-
cept, maar dat het ook te maken heeft 
met de jarenlange samenwerking met 
regionale bedrijven. “Ondernemers die 
bij ons adverteren weten dat we een 
uitstekende partner zijn. Daarom heb-
ben meer dan 100 bedrijven er samen 
met ons ook alle vertrouwen in dat 
de tweede editie van De Grote Regio-
Beurs Exloo 2012 een groot succes gaat 
worden!”
 
Gevarieerde RegioBeurs voor iedereen 
toegankelijk
De RegioBeurs Exloo is een erg toegan-
kelijke 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. Bovendien 
maakt iedere bezoeker met zijn of haar 
entreebewijs kans op een schitterende 
stedentrip, aangeboden door de orga-
nisatie. 
 
Wij heten u alvast van harte welkom 
op De Grote RegioBeurs 2012. Locatie: 
terrein Hippisch Centrum Exloo. Adres: 
Valtherweg 27a. Hoofdsponsor van 
de BeursArena is Week in Week uit en 
RegioMagazine. entree is slechts € 2

De Grote RegioBeurs in Exloo 
106 Topzaken onder 1 dak!!!    87 Verschillende branches!!!

John ten Hoff en Mariska Teerling. Foto: Harry Tielman
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Kookdemonstraties met Engelse
delicatessen op De Grote RegioBeurs !!
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 meubel-
maker, via graficus naar 
voedingsadviseur, totdat 
de passie voor het koken 
met The English Kitchen 
op mijn pad kwam. De 
lekkerste recepten uitpro-
beren en perfectioneren 
om zo mijn vrienden en 
gasten te laten genieten 
is een wens uit mijn kin-
dertijd.

Samen met mijn vrouw Anja geef ik, veelal op uitnodiging, door heel Nederland op de groot-
ste 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 Enge-
land wel een keuken heeft, een alom bekend vooroordeel. 
En dat is nu net wat dit vak zo leuk maakt: mensen te laten 
proeven, verbazen maar vooral te laten genieten van de 
echte, traditionele, Engelse keuken!

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

Albert Nihot
The English Kitchen
Bekend van het magazine so British & Irish
www.englishkitchen.nl
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‘Jokazon’ is al meer dan 40 jaar de specialist in binnen- en buitenzonwering en 
wederom aanwezig op De Grote Regiobeurs
door Jaap Ruiter
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ uit Ter Apel is voor de tweede achtereenvolgende keer 
aanwezig op de De Grote Regiobeurs in Exloo. “Ik hoop dat het net zo’n succes wordt als vorig 
jaar”, zegt eigenaar Roy Kamst van ‘Jokazon’ enthousiast. “Het is mij als ondernemer in ieder 
geval heel goed bevallen: veel bezoekers, gezelligheid en heel veel variatie. Bovendien heb ik 
een aantal aantrekkelijke beursaanbiedingen!” 

Alles in eigen beheer  
Het zonweringbedrijf van Roy Kamst 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. “Zo heeft mijn vader het altijd gedaan en zo doe 
ik het nog steeds en zo zal ik het blijven doen.” ‘Jokazon’ heeft op het gebied van binnen- en bui-
tenzonwering alles in eigen beheer: advies, verkoop, inmeten en montage. “We leveren zonder 
tussenhandel rechtstreeks van de fabriek en voeren met het hoofdmerk ‘Hamiltons’ ons eigen 
huismerk, dat voor elke situatie een oplossing heeft”, vult Roy Kamst aan. “Daarnaast ben ik 
altijd het aanspreekpunt voor de klant. Niet alleen bij de advisering en verkoop, maar ik ben er 

ook bij als er gemon-
teerd wordt. Klanten 
vinden het prettig dat 
iemand met verstand 
van zaken het hele 
proces van de eerste 
oriëntatie tot de uit-
eindelijke aflevering 
begeleidt. Korte lijnen 
in het productieproces 
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  
Langs deze weg bent u van harte uitgenodigd om u eens geheel vrijblijvend te laten adviseren 
in de stand van Jokazon, al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in binnen- en buitenzonwering en 
rolluiken, en gevestigd aan de Viaductstraat 110 in Ter Apel. Telefoon: 0599-582286. Voor meer 
informatie kunt u ook een kijkje nemen op www.jokazon.nl.
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Uitvaartvereniging Borger & Omstreken presenteert zich voor het eerst op 
De Grote Regiobeurs

door Jaap Ruiter
Het is waarschijnlijk niet het leukste onderwerp waar u zich mee bezig wilt houden: 
het regelen van uw uitvaart. Vaak wordt hiervoor snel een verzekering afgesloten om er maar 
van af te zijn. Maar daar duperen vooral mensen in het verzorgingsgebied van Uitvaartvereni-
ging Borger & Omstreken zichzelf mee. Voor een relatief laag bedrag aan contributie zijn de 
leden verzekerd van een stijlvolle en nette uitvaart, waar via een uitvaartverzekering al snel 
drie keer zoveel voor moet worden betaald. 

Complete uitvaart 
Leden betalen jaarlijks nu slechts 27 euro en een gezin met kinderen tot 18 jaar, 54 euro. 
“Dus wordt voor een lage contributie bijna de complete uitvaart geregeld, verzorgd en betaald”, 
vertelt Geesje Bahlmann, secretaris en penningmeester van Uitvaartvereniging Borger & Om-
streken. “Om alle nog bijkomende kosten te dekken zoals de aankoop van een graf, een crematie 
of extra persoonlijke wensen kan een aanvullende verzekering worden afgesloten of je neemt 
dit voor eigen rekening door bijvoorbeeld hiervoor te sparen.” 

Eigen beheer 
Het uitvaartcentrum van Uitvaartvereniging Borger & Omstreken is tien jaar geleden in eigen 
beheer gekomen van de vereniging. “We hebben alles rondom en in de aula opgeknapt en 

houden alles tiptop in orde”, zegt vicevoorzitter Jan Rosing. “Daarnaast beschikken wij over be-
trokken medewerkers, die met zijn allen hun best hebben gedaan een beetje ‘warmte’ in en om 
het gebouw te brengen. Na een uitvaart krijgen wij vaak complimenten. En dat is waar we het 
voor doen.” Jan Rosing vult aan dat niet verzekerden en elders verzekerden ook gebruik kunnen 
maken van de faciliteiten van Uitvaartvereniging Borger & Omstreken.  

Dag en nacht bereikbaar 
Vaak wordt het steeds maar weer uitgesteld, om een voorziening te treffen als men komt te 
overlijden. Maar binnen één seconde kan het al zover zijn en staat op dat moment de wereld 
even stil… Wat nu?! “Dan hebben uw naasten vooral behoefte aan iemand die direct betrokken 
is en ze bij kan staan in 
deze vaak verwarrende 
fase, in plaats van een 
telefoonnummer te moe-
ten bellen en te maken 
krijgen met een onper-
soonlijk keuzemenu”, 
weet Geesje Bahlmann 
uit ervaring. “Onze uit-
vaartverzorger is 24 uur 
bereikbaar en komt on-
middellijk bij de familie 
thuis om alles te regelen 
en desgewenst mee te 
denken als men het nog 
niet weet allemaal.” 

Warm menselijk contact
Uitvaartvereniging Borger & Omstreken heeft geen winstoogmerk, maar voelt zich verantwoor-
delijk om de uitvaartverzorging voor een redelijk bedrag te kunnen blijven verzorgen in haar 
gebied: de zanddorpen binnen de voormalige gemeente Borger. “De grote uitvaartverzekeraars 
proberen alles onder één dak te krijgen door crematoria en uitvaartcentra te bouwen en zelf de 
uitvaarten te gaan verzorgen én te verzekeren”, besluit Jan Rosing het interview. “Dit gaat ge-
paard met hoge maandelijkse premies, die telkens weer verhoogd worden. Wij van Uitvaartver-
eniging Borger & Omstreken laten ons vooral leiden door betrokkenheid en persoonlijk, warm 
menselijk contact. Wij hopen dat we veel bezoekers bij onze stand op De Grote Regiobeurs 
krijgen, waar we graag meer informatie en antwoorden op vragen willen geven.”
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door Jaap Ruiter
Siemen Stein is met zijn ‘Stein Grill’ inmiddels een bekende en zeer opvallende culinaire 
verschijning bij veel bedrijven in Stadskanaal, Musselkanaal, Ter Apelkanaal en Ter Apel. 
Vele hongerige personeelsleden en bezoekers zien tussen de middag al reikhalzend uit naar 
het unieke Tuc Tuc-karretje om zich te goed te doen aan een heerlijke originele lange Duitse 
braadworst met toast of een smakelijke en zelfgemaakte sjasliek met saus. 

Lach op het gezicht 
Siemen Stein is nog maar net begonnen met zijn ‘eetkarretje’, een grappige driewieler, bekend 
van de Sisi-reclame. “Maar de reacties zijn allemaal heel positief”, zegt de eigenaar van ‘Stein 
Grill’. “Als ze mij tegenkomen zie je de mondhoeken van de voorbijgangers al omhoog krullen. 

Iedereen krijgt een lach op 
zijn gezicht als ze mij voor-
bij zien tuffen. Inmiddels 
ben ik bij veel bedrijven 
al een zeer welkome gast 
tussen de middag. Zo kom 
ik tussen 11.00 en 13.00 
uur ondermeer bij Wede-
ka, de Onderdelensuper, 
PeWe, Gansewinkel, de 
gemeentelijke stortplaats, 
café de Deurre, café ’t 
Pleintje in Musselkanaal, 
Car Repair, Glimmobiel, 
TCC Ter Apelkanaal, De 
Kwinne, Groenvoorziening 
E. Lokken, ’t Meubelhuus, 
Nymko, De Naaibox en de 
Wieldraaiers.” 

Ingevulde bestellijsten 
‘Stein Grill’ bezoekt op 
dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag bedrij-
ven. Voorts staat Siemen 
Stein op dinsdag ook op 
het nieuwe industrieter-
rein in Ter Apel, in de 

buurt van Avebe. “Maandag ben ik de hele dag bezig met de voorbereidingen als inkopen, schil-
len, snijden en bakken. Zo is de sjasliek helemaal zelfgemaakt naar eigen recept. Niet op een 
stokje, maar in een bakje met uien en saus.” Veel bedrijven hebben voordat Siemen Stein komt 
de bestellijsten al ingevuld. “Die haal ik dan op als ik gearriveerd ben. En als de bestellingen 
klaar zijn roep ik de jongens naar buiten.” 

25 jaar geleden al geboren 
Niet alleen diverse bedrijven maken gebruik van de culinaire diensten van Siemen Stein. Ook 
organisatoren van markten en braderieën vragen ‘Stein Grill’ steeds vaker om deel te nemen. 
“Verder krijg ik veel uitnodigingen voor bedrijfsfeestjes of verjaardagen”, vult Siemen Stein 
aan. “Binnenkort heb ik zelfs een bruiloft met 80 man!” Het idee om met een Tuc Tuc-karretje 
heerlijke snacks te verkopen werd 25 jaar geleden al geboren. “Maar pas dit jaar deed zich de 
mogelijkheid voor om het idee daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Het loopt inmiddels zo 
goed, dat ik heel stiekem wel eens denk aan uitbreiding in de vorm van een zwaardere motor en 
een aanhangertje. Dat biedt mij de mogelijkheid om meer snacks, zoals een zelfgemaakt balletje 
gehakt, te verkopen.” 

Unieke onderneming 
Bent u geïnteresseerd geraakt in de unieke onderneming van Siemen Stein? Dan kunt u voor 
informatie altijd even bellen via 06 401 80 401. ‘Stein Grill’ komt met alle plezier bij u langs voor 
de verzorging van de inwendige mens! Op De Grote Regiobeurs kunt u alvast kennis maken met 
‘Stein Grill’.

‘Stein Grill’ is bij veel bedrijven een welkome gast tussen de middag
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EnduroWoningen zijn duurzaam, uitstekend geïsoleerd, snel gebouwd en zeer 
scherp geprijsd! 

door Jaap Ruiter
De door Aannemersbedrijf  
J. Hollander gebouwde En-
duroWoningen is een nieuwe 
manier van bouwen. “Endu-
roWoningen zijn duurzaam, 
uitstekend geïsoleerd en 
worden relatief  snel ge-
bouwd naar eigen ontwerp, 
gebaseerd op de persoonlijke 
wensen en verlangens van 
de klant”, opent Peter Hol-
lander het interview. “Daar-
naast zijn EnduroWoningen 
ook nog eens heel goed 
betaalbaar, omdat we het 
hele proces vanaf  de eerste 
schets tot de uiteindelijke 
sleuteloverdracht in eigen 

hand hebben. Zo is er al een starterswo-
ning vanaf  112.995 euro!” (Zie ook www.
starterswoningnl.nl, eveneens onderdeel 
van Aannemersbedrijf  J. Hollander) 

Optimale isolatie 
EnduroWoningen zijn er zowel voor de 
smalle als de grote beurs. “Zo bouwen we 
ook casco EnduroWoningen, die er theore-
tisch al binnen twee dagen staan”, zegt Peter 
Hollander. “Het is maar net wat de klant 
wil. Ook al is de prijs-kwaliteitverhouding 
meer dan goed te noemen, we werken alleen 
met kwaliteitsmaterialen. Zo gebruiken we 
bijvoorbeeld systeemvloeren van maar liefst 

46 centimeter dik en al in de fabriek op maat gezaagde binnenmuren van cellenbeton van 14 centi-
meter, waardoor er sprake is van een optimale isolatie dankzij luchtdicht bouwen en een relatief  dure 
investering van bijvoorbeeld een warmtepomp of  Wtw-unit overbodig is. Desondanks zijn Enduro-
Woningen wel duurzaam.” 

Op maat gemaakt 
Bouwen met EnduroWoningen is individueel bouwen. “Wij ontwerpen de woningen geheel naar 
wens van de klant met daarbij de aanvulling van onze expertise en inzichten aangevuld”, legt Peter 
Hollander uit. “Een ander voordeel van EnduroWoningen is dat er op maat kan worden ontworpen. 
Klanten kunnen in 1 middag samen met mij de woning ontwerpen (3D) en krijgen vaak dezelfde dag 
ook de exacte begroting mee. Zo wordt er in een paar uur vaak al grotendeels de woning geheel ont-
worpen met bijbehorende prijs! Dat is pas daadkrachtig werken en wordt al veel toegepast waardoor 

we zeer veel positieve reacties krijgen. We zijn wat dat betreft heel transparant en voor de klant is het 
heel inzichtelijk.”  

Complimenten van Bouwgarant! 
Omdat er alleen met betonvloeren wordt gewerkt zijn grote overspanningen mogelijk. “En dus zijn 
allerlei variaties in ontwerpen te bedenken”, aldus Peter Hollander, die met enige trots vertelt dat het 
aannemersbedrijf  al twee keer een ‘warme douche’ heeft gekregen van Bouwgarant, een branche-
organisatie voor de betere aannemers en voor de klant een absolute waarborg voor kwaliteit op alle 
gebieden van het bouwproces. “En daar zijn ze over het algemeen niet gul mee! Voor ons is het een 
teken dat we goed bezig zijn en dat anderen ook in ons concept geloven, want bouwen met Bouwga-
rant, zoals wij doen, geeft de klant tevens de verzekering dat de woning wordt afgebouwd. Daarom 
eisen steeds meer hypotheekverstrekkers dat er met Bouwgarant wordt gebouwd. Met een Enduro-
Woning zit men op dat punt ook helemaal goed!” 

www.endurowoningen.nl 
EnduroWoningen is een onderdeel van en wordt ontworpen en gebouwd door Aannemersbedrijf  J. 
Hollander, gevestigd aan het Noorderdiep 180 in Valthermond. Telefoon: 0599-661127. Voor meer 
informatie en voor meer voorbeelden van EnduroWoningen kunt u een kijkje nemen op www.en-
durowoningen.nl. Voor een aanbouw of  verbouwing is Aannemersbedrijf  J. Hollander eveneens het 
juiste adres. Hiervan krijgt u ook een gespecificeerde offerte met bijbehorend advies en tekeningen.

Laat uw dak reinigen en houdt 
uw dak 10 jaar lang mos & alg vrij!

*

**

Mos & Alg vrij!Mos & Alg vrij!

Stadskanaal  -  0599 47 03 07
** Bij opvolging van ons onderhoudsadvies 

www.dakcoatingnoord.nl
* Alleen in september, oktober, november en december 2012
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door Jaap Ruiter 
Als u geen standaardkeuken wilt, dan moet u beslist de stand van ‘Wieringh Keukens’ op De 
Grote Regiobeurs bezoeken. De keukens, van groot tot klein, worden met de hand gemaakt, 
bestaan uit massief hout en zijn volstrekt uniek vanwege de persoonlijke voorkeuren van de 
klant, de vaak afwijkende maten, het eigentijdse ontwerp met oog voor detail, de creatieve 
kleurstelling en toepassing van aanvullende materialen als metaal, natuursteen en beton. 

Klantenkring breidt steeds verder uit 
Vier jaar geleden begon Nico Wieringh aan de Drentse Poort 16 in Nieuw Buinen voor zichzelf. 
Dat het een onderneming in ambachtelijke keukens van massief hout moest worden, stond bij 
voorbaat eigenlijk al vast. “Ik heb een achtergrond als timmerman en was jarenlang werkzaam 
in de keukenmontage”, vertelt Nico Wieringh. “Ik kreeg op een gegeven moment steeds meer 
opdrachten van particulieren die geen standaardkeuken wilden. Daar had ik zoveel werk aan dat 
ik in 2008 voor mezelf ben begonnen met deze werkplaats en spuitcabine. Inmiddels heb ik al 
tientallen keukens gemaakt en mijn klantenkring breidt zich steeds verder uit.” Alles in eigen hand 

‘Wieringh Keukens’ heeft alles in eigen hand. Van de eerste tekening en het ontwerp, tot de 
uiteindelijke montage bij klanten thuis. “Inclusief inbouwapparatuur”, vult Nico Wieringh aan. 
“Ik lever alle goede merken vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, afzuigkappen en magnetrons. 
Ik doe alles zelf omdat ik een eenmansbedrijf heb. Klanten vinden het prettig dat ze altijd met 
dezelfde persoon te maken hebben. ” Nico Wieringh is niet alleen een uitstekende timmerman, 
hij zit ook nog eens vol met ideeën en is zeer creatief. “Klanten vinden het fijn als ik met ze mee 
denk. Ook al heb ik tientallen keukens gemaakt, er is er niet eentje hetzelfde.” 

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
Er is veel mogelijk bij ‘Wieringh Keukens’. Het maakt niet uit of u een voorkeur heeft voor een 
landelijke, nostalgische of een design keuken. Ook kunt er terecht voor interieurbetimmering en 
fraaie, unieke en op maat gemaakte badmeubels. Bovendien is de prijs-kwaliteitverhouding ook 
nog eens uitstekend omdat Nico Wieringh vrijwel geen overheadkosten heeft. “Ik heb geen per-
soneel, showroom of dure entree. Klanten komen gewoon binnen via de werkplaats. En kosten 
die ik niet maak hoef ik ook niet door te berekenen naar mijn klanten.” 

www.wieringhkeukens.nl 
Ook dit jaar staat ‘Wieringh Keukens’ weer met een zeer bijzondere keuken op De Grote Regio-
beurs. “Het wordt een soort werkeiland met hele speciale kleuren”, licht Nico Wieringh alvast 
een tipje van de sluier op. De specialist in massief houten keukens is gevestigd aan de Drentse 
Poort 16 in Nieuw Buinen. Telefoon: 06 283 66 780. U kunt ook een kijkje nemen op 
www.wieringhkeukens.nl. 

GroenewoldBouw

Groenewold Bouw is werkzaam in zowel 

de particuliere als de zakelijke sector. 

Groenewold Bouw kan alles van het begin 

tot het eind voor u realiseren, mede dankzij 

een vakkundig en deskundig netwerk. Uw 

specifieke wensen en eisen geven wij vorm 

in een representatief ontwerp dat wij 

realiseren als een comfortabel en 

functioneel pand of gebouw dat precies 

uw uitstraling weerspiegelt.

Groenewold Bouw

Leerlooier 5a

9502 KG  Stadskanaal

info@groenewoldbouw.nl

+316-11003429

en wij vorm

p dat wij

bel en 

at precies 
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Timmerwerkplaats J. Wessels is er voor 

zowel de particuliere als de zakelijke markt. 

De producten worden na vervaardiging 

gespoten in de eigen spuiterij. Alles wordt 

vrijwel altijd afgeleverd met een grondlaag 

die gelijk is aan drie keer gronden met de 

kwast. Desgewenst kunnen de producten 

ook worden afgelakt.

De producten van Timmerwerkplaats 

J. Wessels worden gemaakt van hout dat 

voorzien is van een FSC-keurmerk  en een 

KOMO-certificaat.

Timmerwerkplaats J. Wessels

Leerlooier 5 B

9502 KG STADSKANAAL

Telefoon : 06-12 66 98 37

Fax : 0599-66 11 70

Voor al uw 
droomtrappen

Wenst u een model 
op maat? 

Dan behoort dat 
natuurlijk ook tot de 

mogelijkheden.

Niet één keuken is hetzelfde bij ‘Wieringh Keukens’ maar ze zijn wel allemaal 
van massief hout, uniek, duurzaam en tijdloos 
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Revolutionair onderhoudsplan van Auto 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 Auto Potgieter uit Stadskanaal zijn autobezitters er zeker van dat hun auto al-
tijd 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 Auto 
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 onderhouds-
boekje voorschrijft. “Deelname aan 
het Onderhoudsplan houdt voorts in 
dat autobezitters nergens om hoeven 
denken”, vult William Potgieter van 
Auto 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 Onder-
houdsplan 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 Auto Potgieter dan het tarief van een dealer. 

Auto Potgieter is gevestigd aan de Oosterstraat en 9B in Stadskanaal. Telefoon: 0599-652909. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.potgieter.nl.

Auto Potgieter B.V.
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