OLED, UHD, SUHD, Ultra HD, 4K, QLED, LCD, Herz, pixels…?

Bij Schomaker TV-Audio-Witgoed uit Emmen hoort u het echte verhaal!
door Jaap Ruiter
OLED, UHD, SUHD, Ultra HD, 4K, QLED, LCD, Herz, pixels… Duizelt het u ook
wel eens voor de ogen als u overweegt een nieuwe televisie te kopen en geconfronteerd wordt met al deze termen? Daarom is het goed te weten dat u bij Schomaker
TV-Audio-Witgoed in Emmen een heldere uitleg krijgt en u in allerust, met een kopje
kofﬁe tal van voorbeelden kunt zien zodat u precies weet wat u koopt. En wat u niet
hoeft te kopen!
De meerwaarde van een vakzaak
"Een uitgebreid en deskundig advies is het voordeel van een vakzaak", zegt eigenaar Bert
Schomaker. "Verder is de meerwaarde van een vakzaak de mogelijkheid om een uitgebreide
demonstratie van de verschillende mogelijkheden te krijgen, want ik begrijp heel goed dat al
die vaktermen veel mensen niet zoveel zegt. Pas als alles duidelijk is kan ik samen met de klant
bekijken wat het beste aansluit bij zijn of haar wensen. En dat hoeft lang niet altijd het duurste van het duurste te zijn. Veel nieuwe visuele en auditieve technologieën zijn soms niet eens
te horen of te zien. Dus, waarom zou je daar dan voor kiezen? En te veel betalen?"
Gepassioneerd man
Bert Schomaker is in al die jaren nog steeds een gepassioneerd man op het gebied van tv,
audio en witgoed. "Dat is mijn lust en mijn leven. Ik ben bijna mijn hele leven werkzaam in
deze branche en vind het nog steeds geweldig om alles op de voet te volgen. Daarnaast blijft
het voor mij een uitdaging om alle nieuwe technologieën zo helder en duidelijk mogelijk uit
te leggen zodat ook de leek precies begrijpt wat het betekent en wat hij of zij er eventueel aan
heeft."
Uitgebreide service
Schomaker TV-Audio-Witgoed biedt als vakzaak uitgebreide reparatie- en servicemogelijkheden. Als u 's morgens een wasmachine koopt wordt deze 's middags gebracht en geïnstalleerd.
Bij reparatie wordt uw defecte machine opgehaald en krijgt u direct een leenmachine, die
uiteraard ook wordt geinstalleerd met daarbij uitgebreide gebruiksinstructies. De vakzaak uit
Emmen haalt en brengt, repareert, installeert en monteert en staat na een telefoontje direct
voor u klaar.
Liefhebber van LOEWE
Als liefhebber kan Bert Schomaker er nog steeds van watertanden als hij de nieuwe generatie
LOEWE-televisies demonstreert. "Dat is echt super, LOEWE heeft een van de meest geavanceerde en geïntegreerde televisies, met echt alles er op en er aan en ook nog eens op een schitterende manier weggewerkt. Met deze televisie kun je zelfs opnemen en er op aan sluiten wat
je maar wilt, want deze televisie heeft maar liefst 7 tuners. Het heeft een fantastisch ruimtelijk
geluid met de ingebouwde soundbar, die alleen te zien is als de televisie aan staat en weer in
de televisie verdwijnt als je hem uit zet."
Totaaloplossing
Bert Schomaker is in zijn sas als hij de verslaggever de nieuwste generatie LOEWE-televisies
demonstreert. "Een LOEWE is altijd fantastisch vormgegeven en kan worden uitgebreid met
een LOEWE-meubel (kast of draaipoot) of aan de wand worden bevestigd. De bediening is
ook nog eens van een ongekende simpelheid met de zeer overzichtelijke afstandsbediening.
Ja, een LOEWE-televisie biedt een totaaloplossing voor alles wat met beeld, geluid en opslag

heeft te maken: televisie, radio, internet, foto's, video's, muziek en 'communiceren' met smartphone of tablet."
www.schomaker-tv.nl
Schomaker TV-Audio-Witgoed is het adres voor verkoop, reparatie, installatie, service en uitgebreid advies en gevestigd aan de Weerdingerstraat 196 in Emmen. Telefoon: 0591-610494.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.schomaker-tv.nl.
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Heel veel goede redenen om naar Auto Potgieter in
Stadskanaal te gaan!
Revisie van versnellingsbakken en doorspoelen van automaten
Installeren van een marterverjager is uiteraard niet de enige reden om naar Auto Potgieter te gaan. Het autobedrijf van William Potgieter biedt meer. Veel meer. Zo worden
in de moderne werkplaats alle merken auto's volgens dealervoorschriften onderhouden, gerepareerd en gekeurd, tegen een doorgaans goedkoper tarief dan gebruikelijk.
"Onze werkplaats is aangesloten bij Bosch Car Service en uitgerust met zeer moderne
testapparatuur waardoor we zelfs de meest complexe auto's uit kunnen lezen. Daarnaast reviseren wij als een van de weinigen complete versnellingsbakken en maken
gebruik van een speciale machine voor het doorspoelen van automaten waardoor voor
een relatief lage prijs al 80 procent van de problemen worden opgelost."
Auto Onderhoud Plan
En wat dacht u van het aantrekkelijke Auto Onderhoud Plan van Auto Potgieter waardoor onderhoud en APK-keuring van uw auto gewaarborgd zijn en u er verder geen
omkijken meer naar heeft? "Met dit unieke onderhoudsplan zijn autobezitters er van
verzekerd dat alle werkzaamheden volgens fabrieksopgave worden uitgevoerd", legt
William Potgieter uit. "Wij bellen als het tijd is voor onderhoud en APK en brengen
daar een vast bedrag per maand voor in rekening waardoor autobezitters dus gespreid
kunnen betalen. Dat voorkomt betaling van een fors bedrag in 1 keer. Deelnemers aan
het Auto Onderhoud Plan zijn daarnaast verzekerd van uitstekende pechhulp in heel
Europa inclusief eigen woonplaats-service en zonodig gratis vervangend vervoer! Al
met al kan de besparing met het Auto Onderhoud Plan oplopen tot 300 euro per jaar!"
door Jaap Ruiter
Inmiddels hebben veel autobezitters ondervonden dat de steenmarter aan een gestage opmars bezig is en daarbij jaarlijks voor miljoenen euro's schade aanricht. De
gevolgen van de vernielzucht van deze beestjes variëren van startproblemen en een
onduidelijke storing tot een vastloper of brand door oververhitting. Auto Potgieter uit
Stadskanaal heeft nu een doeltreffende en zeer betaalbare oplossing in huis waardoor
de steenmarter met een grote boog om uw auto heen loopt!
Marterverjager M208
"Voor slechts 39 euro installeren we de 'Marterverjager M208' onder de motorkap", zegt William Potgieter. "De luide en pulserende ultrasone geluiden die dit kleine apparaatje produceert
worden door steenmarters als heel onplezierig ervaren terwijl ze voor mensen niet hoorbaar
zijn. Ammoniak, wc-blokjes of een zakje met honden- of mensenharen werken niet, maar
zitten wel vol chemische middelen die via de aanjager de auto worden ingeblazen. Ook verplaatsen van de auto werkt niet. En vangen mag niet omdat de steenmarter een beschermde
diersoort is. De 'Marterverjager M208' is daarom de enige, diervriendelijke en meest doeltreffende manier om steenmarters te verjagen."

Duitse occasion, import met garantie
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aar e a ministratieve rompslomp die daar mee gepaard gaat niet. Maar ook daarvoor kunt u bij Auto
Potgieter terecht. "Wij importeren al heel lang auto's uit Duitsland en nemen alle bijkomende
regelingen voor onze rekening", vertelt William Potgieter. "Door onze jarenlange ervaring
doen we alleen maar zaken met betrouwbare dealers waardoor we altijd uitstekende occasions
zonder dubieuze schadehistorie aanbieden. Op onze website worden deze auto's voor scherpe
prijzen aangeboden en altijd inclusief grote beurt en garantie."
Gratis naar Super Car Sunday!
Lijkt het u geweldig om eens een autorace mee te maken? Dan heeft Auto Potgieter een leuke
actie voor u in petto: bij aankoop van twee of meer Vredestein-banden ontvangt u twee gratis
tickets ter waarde van 50 euro voor Vredestein Super Car Sunday op zondag 4 juni a.s. op het
TT-circuit in Assen!
Zoals u leest zijn er heel veel goede redenen om naar Auto Potgieter te gaan, gevestigd aan de
Ceresstraat 11 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-613 405. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.autopotgieter.nl.
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Sturing Optiek uit Borger maakt het mogelijk om overdag
scherp te kunnen zien zonder bril of lens!

door Jaap Ruiter
Voor iedereen die overdag van zijn bril of lenzen af wil, maar niet zonder oogcorrigerende maatregelen kan, is er goed nieuws. Heel goed nieuws! Sturing Optiek uit Borger biedt de mogelijkheid van nachtlenzen, die je 's avonds voor het slapen in doet, 's
morgens na het opstaan weer verwijdert en waardoor je de hele dag scherp ziet zonder
lens of bril. Met een grote campagne, die tot 1 augustus duurt, brengt Sturing Optiek

deze revolutionaire nachtlens onder aandacht van bril- en lensdragend Nederland. Als
u tijdens deze campagne kiest voor nachtlenzen krijgt u gratis een Ray-Ban zonnebril
ter waarde van 139 euro!
Multifocale nachtlenzen
"De techniek van nachtlenzen heeft zich inmiddels al bewezen", vertelt Marko Sturing. "Met
speciale apparatuur meten we deze lenzen
aan, die alleen 's nachts te hoeven worden
gedragen. 's Morgens doe je ze uit en je ziet
de hele dag weer scherp zonder bril of lens.
De technologie is inmiddels al zover dat wij
nu ook multifocale nachtlenzen aanmeten.
Wij waren daarmee de eerste in Nederland en
in de regio zijn wij dat nog steeds. Inmiddels
hebben we daar al zoveel ervaring mee en zijn
zo zeker van onze zaak dat we ons nu ook
nachtlens-specialist durven noemen."
Scherp zien de hele dag
Simpel gezegd duwt een nachtlens het oog
weer in de juiste vorm, waardoor de kromming van het oog dusdanig wordt aangepast
dat het zicht weer glashelder wordt. "Nachtlenzen corrigeren het hoornvlies, de buitenste
laag van het oog", vat Marko Sturing samen.
"Het hoornvlies bepaalt voor 60 procent de
sterkte die je nodig hebt. Als we het hoornvlies beïnvloeden, dan beïnvloeden we ook
de sterkte. En dat is precies wat een nachtlens
doet en waardoor je de hele dag scherp blijft
zien. Dat is bijvoorbeeld ideaal voor mensen
die beroepsmatig last hebben van een bril
of lenzen en voor mensen die regelmatig
een lens kwijt zijn, droge ogen hebben, veel
sporten of last hebben van hooikoorts. Nee,
tijdens het slapen voel je niet dat je nachtlenzen in hebt. Ze zijn hoog zuurstofdoorlatend
en hebben een speciale comfortlaag waardoor
je ongestoord kunt slapen."
Oprecht begaan
Omdat Sturing Optiek oprecht begaan is met
de gezondheid van uw ogen, wordt u elke
drie maanden gecontroleerd als u kiest voor
nachtlenzen en krijgt u bovendien uitgebreide
instructie en training om zo optimaal moe
e u e r fi ere a a e e
"Je begint met een lenzenpakket, inclusief
vloeistoffen om te reinigen en infecties te
voorkomen", legt Marko Sturing uit. "Daarna
betaal je elke maand een bedrag, waardoor je
ook al spaart voor je volgende set lenzen, die
een jaar mee gaan. Elk jaar worden je ogen
opnieuw gemeten en krijg je nieuwe lenzen
met de juiste correctie. De vergoedingen
voor nachtlenzen vallen onder de aanvullende
verzekering 'brillen en lenzen'."
www.sturingoptiek.nl
U bent van harte uitgenodigd om eens geheel
vrijblijvend langs te komen en te informeren
wat de beste oplossing is voor uw ogen. En
als u al van plan was om over te stappen op
nachtlenzen dan is er nu extra reden om dat
tijdens de 'nachtlens-campagne-weken' te
doen, want tot 1 augustus krijgt u er ook nog
een gratis Ray-Ban zonnebril ter waarde van
139 euro bij!
Sturing Optiek, de beste oogzorg met de
mooiste kijk-oplossingen voor een eerlijke
prijs, is gevestigd aan Achter de Brink 20
in Borger. U kunt voor de deur parkeren.
Telefoon: 0599-236136. U kunt ook een kijkje
nemen op www.sturingoptiek.nl, waar u
zelfs online een bril kunt passen!
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‘ Au tocrew ’ in S tadskanaal
is ook het adres voor
revisie van startmotoren
en dy namo’ s!
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