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VOLKSWAGEN POLO 
5 DRS 1.2 TSI COMFORTLINE              

€ 9.440,-
2014, 98.370 km
LICHTMETALEN VELGEN | AIRCO | 
CRUISE

MINI
JCW PAKKET | KING’S CROSS ED.

€ 19.940,-
2017, 18.820 km
JCW PAKKET | KING’S CROSS ED.

OPEL KARL 1.0
ECOFLEX EDITION

€ 8.240,-
2017, 59.740 km
AIRCONDITIONING | CRUISE CONTROL

€ 10.440,-

       € 11.940,- € 13.990,- € 15.440,-
2015, 88.291 km
EX. BTW | EXECUTIVE PAKKET | 18” | 
ALCANTARA

€ 25.440,-

VOLVO V40
2.0 D2 R-DESIGN BNS

€ 11.440,- € 19.840,- € 9.940,-
2012, 143.741 km
NAVIGATIE | CRUISE | BLUETOOTH

BMW 5 SERIE 
 M550D XDRIVE

€ 37.900,-
2015, 138.874 km
COMFORTSTOELEN | ADAPTIVE LED

Autobedrijf Bockhoudt
A.H.G. Fokkerstraat 30, 9403 AP assen

Tel: 0592-421 665 | Email: informatie@bockhoudt.nl
Autobedrijf Bockhoudt

2013, 98.271 km
AUTOMAAT | XENON | NAVIGATIE 
TREKHAAK

2015, 146.345 km
VERW. VOORRUIT | XENON | NAVIGATIE

FIAT 500
0.9 TWINAIR T LOUNGE

2016, 32.362 km
NAVIGATIE | CLIMATE | BLUETOOTH

HYUNDAI IX35 
2.0I STYLE

2011, 79.906 km
NAVIGATIE | TREKHAAK | CAMERA

TOYOTA AURIS TOURING
SPORTS 1.8 HYBRID LEASE 

2015, 113.988 km
PANORAMA DAK | NAVIGATIE

MERCEDES-BENZ CLA-KLASSE 180
 LEASE EDITION PLUS

2017, 63.455 km
LED | NAVIGATIE | STOELVERWARMING
AUTOMAAT

VOLKSWAGEN GOLF 
1.4 TSI GTE

MAZDA CX-5
2.0 SKYLEASE+ 4WD

OPEL ZAFIRA TOURER 
 1.4 TURBO EDITION

            

Groningerweg 1A • Paterswolde
T  (050) 525  04 14

www.alexscheedler.nl

  Alle auto’s, 
elk merk!
•onderhoud 
•reparaties 
•APK 
•verkoop

 nieuw en gebruikt

utobedrijf
lex Scheedler

 RENAULT 
SPECIALIST

Groningerweg 1A • Paterswolde
T  (050) 525  04 14

www.alexscheedler.nl

  Alle auto’s, 
elk merk!
•onderhoud 
•reparaties 
•APK 
•verkoop

 nieuw en gebruikt

utobedrijf
lex Scheedler

 RENAULT 
SPECIALIST

• onderhoud
• reparaties
• APK
• verkoop nieuw en gebruikt
• airco

RENAULT
SPECIALIST Groningerweg 1A

Paterswolde

T (050) 525 04 14

www.alexscheedler.nl

Ambachtsweg 7 | Tynaarlo
info@autobandenhal.nl
autobandenhal.nl

Banden wissel weken
0592 421 534

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!



BIJLAGE
Fietscentrum Zuidlaren

Fietscentrum Zuidlaren breidt werkplaats uit
ZUIDLAREN – Als gevolg van de co-
ronacrisis heeft Fietscentrum Zuid-
laren het drukker dan ooit. Mensen 
trekken er in deze tijd graag op uit 
en dat gebeurt veelvuldig op de 
fiets. “Daarom hebben we een ex-
tra monteur in dienst genomen. 
Bovendien hebben wij onze haal- 
en brengservice uitgebreid naar de 
gehele gemeente Tynaarlo”, vertelt 
eigenaar Robin Rietveld, “Deze gra-
tis service was tot nog toe alleen be-
schikbaar in Zuidlaren.” Naast het 
ruime assortiment nieuwe en elek-
trische fietsen, zit je dus ook voor 
het onderhoud van je fiets goed bij 
Fietscentrum Zuidlaren. Met de ge-
avanceerde apparatuur in de werk-
plaats brengt het specialistische 
team van Fietscentrum Zuidlaren 
je fiets weer in topconditie. “We zien 
dat klanten nu massaal kiezen voor 

een winterbeurt aan hun fiets. Dan 
wordt de fiets volledig gecontro-
leerd, afgesteld, gesmeerd en ge-
poetst. Wel zo veilig voor de winter-
maanden”, legt Rietveld uit. “We zijn 
een jong en dynamisch team dat in 
staat is om snel te anticiperen op 
problemen. Bovendien denken we 
in oplossingen, niet in belemme-
ringen.” In overleg is het ophalen 
en terugbrengen van een fiets ook 
mogelijk. Kun de klant de fiets geen 
moment missen? Dat is geen punt 
bij Fietscentrum Zuidlaren. Er staat 
altijd kosteloos een leenfiets voor de 
klant klaar. De eigen fiets kan men 
dan aan het einde van de dag weer 
ophalen. Gemak dient de mens!  
Fietscentrum Zuidlaren is geves-
tigd aan de Stationsweg 91 in Zuid-
laren en telefonisch bereikbaar  
via 050 737 0218.

Schrikbarende cijfers. Slot 
Optiek heeft de ideale oplos-
sing voor slecht zien in het 
verkeer: ‘iDMySelf’; multi-
focale maatwerk brillengla-
zen. Het is de ideale oplos-
sing om op alle afstanden  
weer scherp te kunnen zien, 
zonder telkens van bril te hoe-
ven verwisselen. Bij traditionele 
multifocale brillenglazen is het 
kijkcomfort beperkt, door hin-
derlijke beeldvertekening bij 

het opzij kijken en het continu 
moeten scherpstellen van de 
ogen bij het wisselen van dicht-
bij naar veraf. Een onprettig 
gevoel, dat zorgt voor onzeker-
heid. Fabrikant HOYA is er in 
geslaagd om met geavanceerde 
technieken – ‘iDMySelf’ - multi-
focale maatwerk brillenglazen 
te ontwikkelen. Dit zorgt voor 
een ongekend breed gezichts-
veld en minimaliseert hinder-
lijke vertekeningen. 

Met deze nieuwe manier van 
kijken kun je van dichtbij en 
veraf goed zien. Je hebt een 
goed zicht op je navigatie en 

kunt de borden goed lezen. Dit 
alles is niet alleen beter voor 
de ogen, maar komt ook de ver-
keersveiligheid ten goede. 

Slot Optiek
Westerstraat 2, 
9481 CB Vries  
Telefoon: 0592 544 393

Slot optiek

De ideale oplossing voor slecht zien in verkeer
Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en een gere-
nommeerde opticien blijkt dat 1 op de 10 automobilisten niet op-
timaal ziet in het verkeer. Deze automobilisten kunnen niet goed 
zien omdat zij (nog) geen bril of contactlenzen dragen of dat de bril 
of lens niet de juiste sterkte heeft.  2,4% van de onderzochte auto-
mobilisten heeft zelfs zo’n slecht gezichtsvermogen dat zij volgens 
de normen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 
niet rijgeschikt zijn en dus geen auto mogen besturen. 

ASSEN – In Groningen is Autobedrijf Bockhoudt een gevestigde naam. Het 
bedrijf zetelt al tachtig jaar in de stad en besloot onlangs uit te breiden 
richting Drenthe. Zo kan het dat in Assen tegenwoordig ook een Autobedrijf 
Bockhoudt gevestigd is. Collin Schollema is bedrijfsleider van deze vesti-
ging en vertelt over dit fraaie bedrijf.

Autobedrijf Bockhoudt

Autobedrijf Bockhoudt timmert nu ook in Drenthe aan de weg
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‘Sinds juni 2018 hebben wij een 
vestiging in Assen. We doen vooral 
aan de verkoop van jong gebruikte 
auto’s. Daarnaast zijn wij een lease-
bedrijf voor zowel privé als zakelijk’, 
zegt Schollema. ‘De naamsbekend-
heid is een groot voordeel’, vindt hij. 
‘Vooral in Groningen en omstreken 
kent men Autobedrijf Bockhoudt, 
maar ook hier in Assen merk je dat 
best veel mensen van het bedrijf ge-
hoord hebben.’

Het bedrijf aan de A.H.G. Fokkers-
traat in Assen specialiseert zich in 
de verkoop van jong gebruikte au-
to’s. ‘In Assen heb je wel dealers van 

nieuwe auto’s of juist oud gebruikte 
auto’s, maar niet zoveel dealers van 
jong gebruikte auto’s’, zegt Collin. 
Daarnaast wil het autobedrijf in een 
gat springen op de Asser automarkt. 
‘In Assen zijn eigenlijk geen univer-
sele autoleasebedrijven meer’, aldus 
Collin. Als het aan Autobedrijf Bock-
houdt ligt, zullen zij die rol gaan in-
vullen in de toekomst. 

Meer weten over dit ambitieuze 
autobedrijf? Neem eens een kijkje 
op de website (www.bockhoudt.nl/
occasions-assen/), tel. 0592-421665 
e-mail: cschollema@bockhoudt.nl.  
A.H.G. Fokkerstraat 30 Assen.
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