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Autoshow: volop
voordeel en vermaak
Autobedrijf Gerritse en
Autobedrijf Mulders uit
Tiel hebben de handen
ineen geslagen om een
speciaal evenement te
organiseren. Op vrijdag
1, zaterdag 2 en zondag
3 april vindt de eerste
gezamenlijke autoshow
plaats, een familieevenement met volop
vermaak en voordeel
voor jong en oud.

u Adaja den Dopper
U Tiel

Autobedrijf Gerritse en
Autobedrijf Mulders zijn
beide al decennia een begrip in de Betuwe. Veel

medewerkers, is één van
de bekendste Forddealers
in de regio en sinds maart
dit jaar ook het servicepunt
voor Mazda in Tiel en verre omgeving. Gastvrijheid,
gemoedelijkheid en hedendaags automanagement zijn
belangrijke begrippen die
dit bedrijf kenmerken. Aan
de overkant vindt u Autobedrijf Mulders, de Opelen Chevroletdealer, die al
75 jaar garant staat voor
kwaliteit en vertrouwen in
de regio’s Tiel, Culemborg
en Zaltbommel.

Autobedrijf
Gerritse en
Mulders slaan
handen ineen
trouwe Ford- en Opelrijders weten deze bedrijven
dan ook te vinden in Tiel.
Autobedrijf Gerritse, een
familiebedrijf met ruim 20

Het is niet de eerste keer
dat een autoshow wordt
georganiseerd. Wel is het
de eerste keer dat beide
dealers samenwerken. Wat
u op deze drie dagen kunt
verwachten? Naast het
huidige aanbod aan auto’s
kunt u onder andere kennis maken met de nieuwste Ford Focus die wordt
geïntroduceerd. Geroemd
om zijn intuïtieve, intelligente technologie, de allernieuwste stijlvolle details
in het exterieur en interieur en zijn ongeëvenaarde

Autobedrijf Gerritse en Mulders uit Tiel organiseren samen een autoshow.
FOTO: ADAJA DEN DOPPER

prestaties. Maar ook de
Chevrolet Orlando is dan
te bewonderen, een stoere
7-zits MPV voor het hele
gezin. Een praktische, rui-

OPEN
HUIS
MARKELO - 2 APRIL
Bezoek ons Open Huis in onze geheel ingerichte

me auto voor de moderne,
stijlbewuste automobilist.
Het ene moment biedt hij
plaats aan zeven personen,
het andere moment kan hij
ingezet worden om te verhuizen.
Voor de milieubewuste
rijder die tegelijkertijd ook
graag geld bespaart, is
er de nieuwe Opel Corsa
Ecoflex. Dit model heeft
niet alleen energielabel
A, maar ook flink fiscaal
voordeel door de zeer lage
CO2-uitstoot. Bent u niet
op zoek naar een nieuwe
auto, maar naar een goede
occasion? Ook aan deze
mensen is gedacht. Speciaal voor de gezamenlijke

autoshow is door beide autobedrijven een groot aantal auto’s geselecteerd om
op deze dagen tentoon te
stellen. U kunt dan kiezen
uit een groot aanbod van
gebruikte occasions van
goede kwaliteit. Alles met
1 jaar garantie en met alle
zekerheden die u van de
dealers kunt en mag verwachten. Aan de kleintjes
is ook gedacht. Ballonnen
en een DJ zorgen voor een
feestelijke sfeer. Een patatkraam, een springkussen
en zakjes snoep verhogen
de feestvreugde. Bij aankoop van een auto krijgt u
vier entreekaartjes voor de
Efteling.

modelwoning op zaterdag 2 april van 09.00 - 12.00
uur. U bent van harte welkom aan de Twikkelerweg 8

WWW.BATTERIJEN.NL

te Markelo (gemeente Hof van Twente). De modelwoning staat net buiten de bebouwde kom van Goor.

VOLOP GENIETEN, MOOI WONEN

Kiest u voor een woning van SelektHuis, dan kiest
u voor kwaliteit, gemak en traditioneel bouwen.
SelektHuis heeft àlle aandacht voor uw specifieke

Heesters en vaste planten kunnen
tot half mei geplant worden.
Bomen en hagen kunt u tot uiterlijk eind
april “verantwoord” planten.

wensen!

GRATIS BROCHURE?
TEL. 0548-537555
WWW.SELEKTHUIS.NL

Bomen en planten voor de echte tuinliefhebber
Bonegraafseweg 68 - Ochten
 0344 - 64 12 71 - info@batterijen.nl

DE BESTE APK VOOR UW PEUGEOT
IS NU EXTRA VOORDELIG

€ 19,95 ALL-IN

APK-controle*

   

VEILING!
CUIJK

ELKE ZATERDAG
geopend
d van 9
9.00
00 - 1
16.30
6 30 uur
Korte Oijen 3, 5433 NE Katwijk

www.vrijemarkt.nl
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Het is nog planttijd!
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Schoorsteenvegen € 36,50
�

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN HUNNIK B.V. Arnhem-Zuid De Overmaat 31 Tel.: (026) 327 27 77
Dodewaard Dalwagen 98 Tel.: (0488) 41 13 37 Oss Griekenweg 26 Tel.: (0412) 63 29 33
Tiel Simon Stevinstraat 15 Tel.: (0344) 61 22 91 Veenendaal Newtonstraat 12 Tel.: (0318) 51 90 63
Wamel Hogeweg 14 Tel.: (0487) 50 12 93 www.vanhunnikautogroep.nl
AUTOBEDRIJF VISSCHER CULEMBORG B.V. Culemborg Pascalweg 29 Tel.: (0345) 54 55 05
Gorinchem Stephensonweg 13 Tel.: (0183) 61 12 12 Leerdam Parallelweg 4 Tel.: (0345) 63 60 20
www.visscher.peugeot.nl
*APK-controle is inclusief viergas- of roetmeting en de verplichte afmeldkosten à € 4,11. De genoemde prijs is een adviesprijs, inclusief btw.
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(camera) inspectie
renovatie
rvs rookkanalen
kachels & haarden

www.veiligstoken.nl

