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Auto De Nobelpoort al 50 jaar een begrip en vertrouwd adres in Zierikzee en omstreken
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Niels Krist
alijn

stage leerling

“Met veel plezier ga ik altijd naar 

De Nobelpoort. Ik ben begonnen 

als autopoetser en nu groei ik verder 

naar automonteur.”

66

“De Nobelpoort vijftig. Zo’n 

dertig jaar geleden vond ik de 

Peugeots leuk, maar zeker ook de 

autopoetser daar. Inmiddels is hij 

al vijfentwintig jaar directeur 

en wij een getrouwd paar.”

Peugeots leuk, maar zeker ook de 

autopoetser daar. Inmiddels is hij 

en wij een getrouwd paar.”

Johan Kater
serviceadviseur/recepti e

Wim van Pu
tte

1
e monteur

“Een mooi en compleet geoutilleerd bedrijf. Mede dankzij de inzet van (oud)collega’s al jaren een succesvol bedrijf. Goede service en mooie merken maken het compleet.” 

“Nu bijna twee jaar in dienst als verkoper, 
maar nog steeds iedere dag anders en 
verrassend.”

“Een bijzondere tijd, waar we denk ik 

met z’n allen verantwoord en goed mee 

omgaan. Voor mij al 36 jaar een fi jne 

werkgever/tijd.”

het compleet.” 
het compleet.” 

Michael Vink
1

e monteur

Robin Willemsen
verkoopadviseur

“Ik werk hier pas een aantal weken 

maar één ding weet ik zeker een 50 jarig 

jubileum van Nobelpoort is iets om nooit 

te vergeten.”

De medewerkers van 

Auto de Nobelpoort aan het woord

Teddy van der
 Stap

leerlingmonteur

Robin Kastelein
1e

 monteur

Kees Kater
chef werkplaats/receptie 

Thijs-Jan Beijer
technisch specialist

“Ik loop nu drie jaar stage bij De Nobelpoort 

en ik heb het erg naar mijn zin. Collega’s nemen 

de tijd om mij nieuwe dingen te leren.”

“Hoera de Nobelpoort 50 jaar,  Al negen jaar werk ik met plezier binnen dit leuke bedrijf! Samen op naar het volgende jubileum!”
“Al meer dan veertig jaar met 

plezier werken bij de Nobelpoort 

en geen één dag hetzelfde.

Alles verandert. Auto’s, techniek 

en mensen, maar de service 

blijft altijd het zelfde.”

“Nobelpoort bestaat 50 jaar, 
heus waar! Al 15 jaar werk ik hier 
met veel plezier. Altijd lachen en 
vertier.”

Leo Dorreman
technisch specialist

“In het begin dacht ik: Peugeot, wat 

moet dat worden. Inmiddels werk ik 

hier al 30 jaar met plezier.”

de tijd om mij nieuwe dingen te leren.”

“Hard werken, maar ook grapjes maken maakt het werk bij de Nobelpoort leuker.”

Sander van Ast
vakantiekracht autopoetser

Lianne Saif-Priemusadministratie

“Bij de Nobelpoort werken betrokken en bevlogen 
medewerkers. En ik kan het weten, want sinds twee jaar werk ik met veel plezier bij dit mooie bedrijf!”

Danielle van As
t

directiesecretaresse

:
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In dit 

magazine 

ter ere van het 

50-jarig jubileum 

van Auto de 

Nobelpoort:

Robert van Ast

Van 1970 

naar 2020 pagina 4

Alstublieft. 

Een magazine over 50 jaar 

Auto de Nobelpoort
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In dit magazine blikken we terug op vijftig jaar 

Auto de Nobelpoort Zierikzee en kijken we uit naar de 

toekomst. Over het ontstaan van het bedrijf en hoe het 

zich ontwikkeld heeft. 

Uiteraard stellen we graag ons team aan u voor, met tal 

van anekdotes, herinneringen en ervaringen.

Natuurlijk heeft ons magazine een prijspuzzel. De prijs? 

Een taart! Vijf stuks zelf. Het is immers feest.

En wie jarig is, trakteert. De achterpagina staat 

daarom vol met coupons voor aantrekkelijk 

voordeel

 

Ik wens u veel leesplezier.

Hartelijke groet,

Robert van Ast

Auto de 

Nobelpoort is

het adres voor:
Service, onderhoud en APK 

aan uw Peugeot of Citroën.

Ook andere merken zijn van harte welkom in onze 

werkplaats. Daarnaast bieden wij vanuit Schouwen-

Duiveland, Goes, Kapelle en omstreken een haal/

brengservice aan. Zo voeren wij het onderhoud aan 

uw auto uit zonder dat u daar zelf voor hoeft te 

rijden.

De aanschaf van een nieuwe of gebruikte 

Peugeot of Citroën personen- of bedrijfsauto 

met diverse leasevormen (private, zakelijk of 

financial lease).

Tanken, 24/7 alle brandstoffen met pin  

en Mol localcard.

Of een krasvrije wasbeurt in onze Carwash, 

op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur 

en zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.
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...gedegen en 

eerlijk advies.

,,Als je een 

Peugeot hebt, 

mag je bij mij 

op het erf 

parkeren” 

De familie Kooman uit Renesse is al sinds 

het eerste uur klant bij De Nobelpoort. 

Mevrouw Kooman is inmiddels 87 jaar en 

rijdt nog steeds in haar blauwe 206 het eiland 

rond. Ook haar zoon, Dick Kooman, heeft de 

liefde voor het merk overgenomen.

 Dick is klant sinds 1976 (44 jaar!). Nadat Dick in 1976 

trouwde, hadden zij een extra auto nodig en kochten 

een Peugeot 204. In de daaropvolgende jaren heeft hij in 

meerdere modellen van Peugeot gereden waar de Peugeot 

407sw hem altijd is bijgebleven. Hij omschrijft de 407 als een 

auto die over de weg ‘zeilde’. ,,Het is een ruime wagen met 

een ruime kofferruimte.” Met zijn drie kinderen kon hij alles 

meenemen. Inmiddels rijdt Dick sinds kort in een rode Peugeot 

2008 net als zijn broer, maar ook zijn liefde voor Peugeot 

heeft hij aan zijn drie dochters overgebracht. Ook zij zijn trotse 

Peugeot-bezitters met een 207, 508sw en een 5008 die de 

Nobelpoort tot haar klantenkring mag rekenen.

Dick vindt dat De Nobelpoort een correcte en goede service 

levert. ,,Ze staan altijd voor je klaar, ook als er iets kleins is. 

Wij zijn géén weglopers en tevreden met wat we hebben.” 

Wat hem ook altijd is bijgebleven is dat zowel vader Kor (oud-

eigenaar) als zoon Robert (eigenaar) op hun hoofd beginnen te 

krabben waarmee ze eigenlijk willen zeggen dat het goed was 

(een gratis tip voor iedereen!). Het is net al even besproken, 

maar sinds enkele maanden heeft Dick zijn Peugeot 308 

automaat verruild voor een rode 2008 GT-line automaat. 

Helaas heeft hij hier nog weinig in kunnen rijden gezien de 

huidige coronaregels.  Niettemin heeft Dick zijn hart verpand 

aan de Franse auto. ,,Als je geen Peugeot hebt, moet je op de 

openbare weg parkeren. Als je een Peugeot hebt, mag je op 

mijn erf parkeren.” •

,,Een super Peugeot-

techneut met 

mensenkennis”   

Wouter Jansen is dit jaar twintig jaar klant bij Nobelpoort. 

Naast Wouter rijdt ook zijn vrouw Martine in een Franse 

auto, namelijk een Citroën 2CV (eend). Wouter is klant 

geworden na aankoop van zijn Peugeot 306 1.9HDI, maar 

daar begon het niet mee.

De eerste Peugeot van Wouter was een 304. Daarna volgde 

nog andere modellen. Sinds het voorjaar van 2019 is hij in 

bezit van een witte parelmoer Peugeot 308sw HDI wat 

hij ook meteen omschrijft als zijn favoriete Peugeot. De 

Citroën 2CV (eend) zijn Wouter en zijn vrouw nog aan 

het opknappen. Zo hebben zij laatst de onderkant van 

de auto weer in originele staat teruggebracht.  

Wouter Jansen omschrijft De Nobelpoort als niet 

gratis, maar wel gedegen en eerlijk advies over 

het onderhoud van zijn auto. Hierbij is hij vol lof 

over serviceadviseur Johan. ,,Hij is een super 

Peugeot-techneut met mensenkennis.”  

Wat Wouter is bijgebleven in de twintig 

jaar bij De Nobelpoort is dat Johan eens 

is meegereden om te ervaren wat die 

tik was die ik hoorde. ,,Rondje na 

rondje na rondje en toen wist ik het. 

De wielmoeren waren niet strak 

genoeg aangetrokken (mijn eigen 

schuld). Sindsdien trek ik ze na 

met een momentsleutel. •

Een klantrelatie die al 

drie generaties 

terug gaat.

Joost Jumelet en Roswitha 

Guiran uit Zierikzee zijn 

sinds juni 2019 klant bij 

De Nobelpoort. In die 

maand kochten zij 

samen hun eerste 

auto.

Al snel overtuigd van De Nobelpoort

Een jaar geleden begonnen zij aan hun ‘zoektocht’ voor een geschikte auto. Zij begonnen hun 

zoektocht online in Zierikzee en zagen bij Nobelpoort een witte Peugeot 208 staan en hebben 

direct contact opgenomen.

Joost en Roswitha vertelden dat hun plan was om een 

aantal auto’s her en der te proberen. ,,Maar dit voelde 

gewoon direct zo goed. We waren ook zo enthousiast over 

hoe we geholpen werden en over de auto zelf dat we al snel 

overtuigd waren dat we voor deze auto wilden gaan. Het was 

ook erg leuk hoe geduldig Robin Willemsen met ons omging. 

We hadden uiteraard veel vragen en wilden een paar proefrondjes 

rijden. Hij nam echt de tijd voor ons op al deze momenten.” 

De Peugeot 208 was hun eerste auto. Hiervoor reed Roswitha 

wel altijd al in een Citroën Xantia van haar moeder. Dus met beide 

automerken hebben zij ervaring. 

,,De ervaring die wij hebben met garage De Nobelpoort is voornamelijk de 

koop van onze auto vorig jaar juni geweest. We vinden het een fi jne garage. 

Waar we altijd als er iets aan de hand is met de auto even langs kunnen rijden 

en snel geholpen worden. Er wordt echt de tijd voor ons genomen, ook als we 

iets niet begrijpen”, aldus het koppel. Joost en Roswitha omschrijven de 208 als 

een ‘superfi jne, compacte auto’. • 

Op een zaterdagmiddag trouwe klant geworden

Op zoek naar een nieuwe auto zijn we op een zaterdagmiddag in het voorjaar van 1997 in gesprek geraakt met Kor van Ast. 

Dat gesprek beviel ze zo goed dat ze besloten er hun nieuwe auto te kopen.

Ard en Tilly Boogerd-de Vrieze uit Ouwerkerk zijn sinds 1997 klant bij Nobelpoort. Door een prettig gesprek in het voorjaar van 

1997 met Kor van Ast besloten ze bij De Nobelpoort hun nieuwe 306 te kopen. Het werd een blauwe 1.8 XS driedeursuitvoering 

met een schuif-/kanteldak. ,,Een geweldige auto”, vertellen Ard en Tilly. Daarna volgden een grijze 406 2.0 HDI, een zwarte 

407sw HDIf en een zwarte 206 1.4. Nu zijn ze de trotse bezitters van een grijze Peugeot 308 1.6 en een prachtig gekleurde (een 

rood/wit dak) Citroën C3 1.2.

Al die jaren is het Ouwerkerkse echtpaar Autobedrijf De Nobelpoort trouw gebleven. Tilly en Ard zijn zeer tevreden over 

de geweldige service en klantvriendelijkheid. ,,Mocht er toch een probleem zijn, dan wordt er tijd vrijgemaakt en met ons 

meegedacht om tot een oplossing te komen. Er is vriendelijk, behulpzaam en zeer vakkundig personeel. Onder ons is 

de Peugeot 407 SW toch wel de favoriete auto die we ooit gehad hebben. Het is een mooi model, er lag een soepele 

dieselmotor in, hij is ruim en is een geweldige caravantrekker. Op dit moment vinden we de Peugeot 508 Berline een 

schitterende auto. Maar wie weet, in de toekomst?” •

Ard en Tilly 

Boogerd-de Vrieze 

bij hun twee auto’s, 

gekocht bij De 

Nobelpoort.

,,De ervaring die wij hebben met garage De Nobelpoort is voornamelijk de 

Waar we altijd als er iets aan de hand is met de auto even langs kunnen rijden 
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lij 
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ot 208.
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Gefeliciteerd, namens de  bedrijven op deze pagina

Als aftersales zone manager, wil ik graag van de gelegenheid  gebruik maken 

Robert en zijn team namens Peugeot Nederland en Citroën Nederland van 

harte te feliciteren met het vijftigjarig jubileum.

Al vijftig jaar zet het team zich in 

voor onze mooie merken waarbij de 

klant altijd centraal staat. Dit mooie 

familiebedrijf begon in 1970 onder 

vader Van Ast zeer enthousiast als 

offi cieel vertegenwoordiger van 

Peugeot en Talbot in Nederland. 

Nu, vijftig jaar later, vertegenwoordigt 

men naast Peugeot ook het merk 

Citroën op Schouwen-Duiveland. 

Nog steeds zo enthousiast als toen 

met oog voor detail en met een 

onbegrensde passie voor service en 

klanttevredenheid.

Van harte gefeliciteerd met het 

behalen van deze mooie mijlpaal en 

hartelijk dank voor jullie jarenlange 

inzet voor onze mooie merken.

Met vriendelijke groet,

Sander de Kroon

Direction Commerce, 

Aftersales Consultant

Auto de Nobelpoort al 50 jaar 

een begrip op Schouwen-Duiveland

Sander de K
roon

 
Direction Commerce, 

 
aftersales consultant

hanse + staal een sterk verhaal

www.hansestaalbouw.nl

Gefeliciteerd met jullie 
50-jarig bestaan!

Zierikzee 
0111 412910
roggebandbouw.nl

Wij feliciteren De Nobelpoort 
met hun 50-JARIG jubileum!

Perfectie
is ons streven

www.NetGroep.nl
0111453500

Voor een nieuwe baan of vakkundig personeel

                             Kloosterpoort 13  0113-296570
                             4421SN Kapelle  info@zeeuwsevakkracht.nl

   de
complete
 interieur
       specialist WILGENSTRAAT 1  •  4307 DA OOSTERLAND  •  TEL: 0111 641213 

Duivelands 
   Meubelhuis
  Daar vind je het wel

   de
complete
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       specialist WILGENSTRAAT 1  •  4307 DA OOSTERLAND  •  TEL: 0111 641213 

Duivelands 
   Meubelhuis
  Daar vind je het wel

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804

Familiebedrijf
sinds 1902

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804

Kapelle
Telefoon 0113 340 235

Vlissingen
Telefoon 0118 310 076

 www.schildernoom.nl

Wij hebben veel bewondering         

voor jullie mooie bedrijf. 

    Dank jullie wel voor 50 jaar  

fijne samenwerking. 

Tankstations Shell & Avia, motorbrandstoffen,              
tankgas, flessengas & smeermiddelen 

Wij feliciteren 
Auto De Nobelpoort

met hun gouden
 jubileum! 

Tel. 0111 402173 
info@velde-groenverzorging.nl
www.velde-groenverzorging.nl

Zierikzee 0111 45 1120
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Dat verdient 
een bloemetje!

 jammer dat ons werk onzichtbaar is..

onderdeel van Mossel

autoschadeteam.nl

En bedankt voor de vele veilige kilometers!
Gefeliciteerd met jullie jubileum!
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BOUWMAN
BUNKER SERVICE

G. BOUWMAN
TOWING & SHIPPING BV.

BOUWMANTUG

WORLDWIDE MARITIME SERVICE

OUR SERVICE
• Towage and / or  coupling 
• Dredging support  
• Bunker service 
• Anchor handling   

• Offshore support
• Personnel transport 
• Survey 
• Diving support

Engelse Kade 5 

4301 NA Zierikzee 

The Netherlands

T: 0031 (0)111 41 29 66

E: info@bouwmantug.nl

www.bouwmantug.nl

• Dakkapellen
• Dakrenovatie
• Enkel glas vervangen  
• Dubbel glas plaatsen
• Kozijnen renoveren  

• Aanbouwen  
• Verbouw  
• Kunstof betimmeringen
• Gevelrenovatie 
• Traprenovatie

Vrije 35  Zierikzee  -  T. 06 264 732 98  -  b.g.g. 0111 413 682 
www.verhoekbouw.nl

fl ayschoonmaak@gmail.com

06 16914887
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      Een Citroën Jumpy 

in een speciale Dark 

Edition...

Primeur 

Media Installaties 

met Citroën Jumpy

Media Installaties Zierikzee is sinds de zomer van 

2019 klant bij Nobelpoort. Zij installeren, repareren en 

leveren met Media Installaties consumentenelektronica.

Media Installaties doet dit binnen drie categorieën: namelijk 

beeld, audio en pc. Hiermee richt Media Installaties zich op 

de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen. 

Samen maakt Media Installaties voor haar klanten een levering 

van producten en diensten op maat die dus ook gericht zijn op de 

toekomst. 

Via een klant had Media Installaties vernomen dat De Nobelpoort 

Citroën-dealer zou worden. Daarnaast hoorde Media Installaties ook zeer 

positieve verhalen over de service en het klantcontact bij De Nobelpoort. 

Hierdoor was hun keuze snel gemaakt. Media Installaties vertelt dat De Nobelpoort hen van a tot z heeft geholpen met de 

realisatie van een nieuwe Jumpy. ,,Hiervoor was alle tijd en niks was teveel. Dat stelde ons erg op het gemak en het voelde vanaf 

het eerste moment vertrouwd”, zeggen Koen en Kenneth van Media Installaties. ,,Onze Jumpy werd super netjes afgeleverd met 

complete uitleg van alle knoppen en functies. We waren aangenaam verrast. Het was boven verwachting. Daarbij vinden wij de 

wasstraat erg prettig en natuurlijk dat het onderhoud en service ook op ons eigen eiland kan. Deze Citroen Jumpy is voor Media 

Installaties haar eerste Citroën, dus ook daarom een echte primeur. 

Media Installaties heeft gekozen voor de Citroën Jumpy in een speciale Dark Edition. Deze Jumpy is voorzien van onder andere 

een lederen bekleding, licht metalen velgen, glaslookpanelen en sidebars. •

Monteurs Steutel hebben gemak bij 

compleet ingerichte Peugeot Experts

Steutel Installatietechniek is gevestigd in Zierikzee en sinds de negentiger jaren klant bij De Nobelpoort. Doordat de 

voormalig eigenaar van Steutel ook al klant was en de zoon van een oud-personeelslid binnen De Nobelpoort eigenaar bij 

Steutel was, zijn ze bij De Nobelpoort terechtgekomen.

Steutel is actief in installatiewerk met betrekking tot gas, water, elektra, sanitair en verwarming. Voor hun werkzaamheden 

hebben de monteurs zes Peugeot Expert bussen ter beschikking. Deze heeft Nobelpoort voorzien van een complete inrichting 

zoals imperial, multiplex vloer, betimmering en opbergkasten. De drie vertegenwoordigers van Steutel rijden in een 308sw 

GT-line 130pk automaat.  

Eelco, één van de vertegenwoordigers van Steutel, vertelt dat hij ooit is beginnen met een Citroën C15. Zakelijk is hij 

gestart met een Peugeot Partner (eerste model) en privé een Peugeot 305. De laatste blijft bij Eelco toch wel de favoriet 

vanwege het jeugdsentiment. Hij kocht deze van monteur Wim van Putte. Omdat Eelco zijn rijbewijs toen nog niet had, 

mocht deze op het terrein blijven staan. Alleen dat rijbewijs duurde nogal een poosje. Toen Eelco de 305 eindelijk op 

kon halen, was de accu leeg en kapot waardoor de 305 eerst weer naar binnen moest voor een nieuwe accu. Eelco: 

,,Uiteraard was dit zo geregeld en kon ik alsnog van mijn eerste auto gaan genieten”. •

De monteurs 

van Steutel 

Installatietechniek 

rijden in zes Peugeot 

Experts van 

De Nobelpoort.

Robin Willemsen tussen 

  Koen en Ken
neth.

Wagenpark 

Verwijs 

Verhuur telt 

inmiddels twaalf 

bedrijfsauto’s 

Marco Verwijs (eigenaar Verwijs Verhuur) 

en Robert van Ast (directeur De Nobelpoort) 

kennen elkaar al sinds hun schooltijd. Door 

deze band en een goed en mooi bedrijf als De 

Nobelpoort werd de keuze voor de Zierikzeese 

zaak gemaakt.

Verwijs Verhuur is sinds 1991 klant bij Nobelpoort voor 

bedrijfsauto’s. Verwijs verhuur BV, opgericht in 1989, is 

een verhuurbedrijf van mobiele telescoopkranen, mobiele 

torenkranen, autolaadkranen, transport en verreikers.  

De eerste bedrijfsauto van Verwijs was een Peugeot 205. 

Inmiddels heeft Verwijs een Peugeot Boxer en elf Peugeot 

Partners rondrijden. Marco geeft aan dat de ervaringen met 

Nobelpoort goed zijn. ,,Nobelpoort haalt de auto’s op voor 

APK en onderhoudsbeurten en brengen ze weer terug bij ons 

op de zaak in Oosterland.” 

Een leuke herinnering die Marco is bijgebleven is dat zij een 

keer schade hadden veroorzaakt bij een andere Peugeot rijder 

die zich meldde bij de Nobelpoort om de schade te herstellen. 

Toen Kees Kater ons belde om dit te regelen, meldde ik dat die 

goede man geen geldig rijbewijs had. Toen riep Kees: ‘Ik bel je 

zo terug!’ Hij had hem namelijk een leenauto meegegeven, die 

hij nog net op tijd tegen kon houden. •

,,Ze zijn goed bereikbaar en 

staan altijd voor ons klaar” 

Jan de Jonge fi etsen is sinds 2012 klant bij Nobelpoort. 

,,We wilden graag samenwerken met een lokale dealer en 

vanwege positieve berichten uit de vriendenkring kozen we 

voor De Nobelpoort.”

Dit zegt Marco Kristalijn (eigenaar Jan de Jonge fi etsen). 

Hij en zijn vrouw Lucienne hebben inmiddels twee vestigingen: 

één in Zierikzee en één in Burgh-Haamstede. Jan de Jonge 

fi etsen verkoopt allerlei soorten fi etsen, e-bikes, stadsfi etsen, 

kinderfi etsen, racefi etsen en mountainbikes. In Burgh-

Haamstede is fi etsverhuur een belangrijke tak.

In 2012 heeft Jan de Jonge fi etsen haar eerste bedrijfsbus 

aangeschaft. Dit is een Peugeot Boxer. In 2019 mocht 

Nobelpoort de tweede bedrijfsbus leveren, een 

Peugeot Expert. Ook voor hun privé auto (een 

308sw) zijn zij klant bij De Nobelpoort. 

,,De Nobelpoort is een fi jn bedrijf om mee 

samen te werken”, vindt Marco. ,,Ze zijn goed 

bereikbaar en staan altijd voor ons klaar. 

Tijdens de wintercheckdagen bij Nobelpoort 

ontdekten zij dat dat we een enorme 

overlap in klanten hebben. Dat waren 

gezellige dagen.” 

Een favoriete Peugeot heeft Marco 

niet maar hij geeft aan dat alle 

Peugeot-auto’s prima rijden. 

,,Maar als je het over looks hebt, 

dan is de nieuwe 508 GT een 

plaatje.” •

...Inmiddels heeft 

Verwijs twaalf 

Peugeots rondrijden.

Jan de Jonge 

Fietsen rijdt rond 

in een Peugeot 

Boxer en Peugeot 

Expert van 

De Nobelpoort.

14 Prijspuzzel

Nieuw: Nobelpoort App

Met trots presenteren wij de Nobelpoort App. Dankzij deze app kunnen wij u 

nog beter van dienst zijn. 

Download nu de app op uw smartphone of tablet, registreer uw kenteken en 

profi teer van de volgende voordelen:

• U wordt herinnerd aan uw onderhoudsbeurten en APK

• Plan gemakkelijk en snel een werkplaatsafspraak in

• Neem eenvoudig contact met ons op via de chat

• Direct hulp bij pech of storingen

• Altijd een digitaal schadeformulier bij de hand

• Overal inzicht in ons actuele occasionaanbod

• Blijf op de hoogte van de laatste acties 

Los de 

woordzoeker op 

en maak kans op 

één van de 

vijf heerlijke 

slagroomtaarten!

De woorden staan 

kris-kras door elkaar van 

links naar rechts, van rechts 

naar links én diagonaal. De 

overgebleven letters vormen 

een zin. 

Stuur uw antwoord in voor 

15 juli 2020 naar info@nobelpoort.nl 

of per post naar: 

Auto de Nobelpoort

Oudeweg 2, 4301 TC  Zierikzee 

o.v.v. “Prijspuzzel”. Succes!

Uw oplossing:

Ons aanbod van occasions

Altijd actueel op: 

www.nobelpoort.nl
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Colofon

Redactie: 

Auto de Nobelpoort.

Redactie artikel pagina 5: 

WereldRegio

Foto’s op pagina 4 t/m 13: 

Huibert van den Bos 

Ontwerp en opmaak:

WereldRegio

Naam eigenaar: Kenteken:

Aanvangsdatum:

U heeft gekozen voor de volgende Citroën Assistance Pechhulpverlening dekking:

 NL-Basis  NL-Plus  EUR-Premium

Pakket NL-Basis NL-Plus EUR-Premium
Dekking NL NL EUR
Mechanisch defect   
Elektrisch of elektronisch defect   
Ongeval   
In de auto ingesloten sleutels   
Kwijt geraakte sleutels   
Tanken verkeerde brandstof   
Lekke band   
Defect accu   
Vervangend vervoer  max. 4 dagen max. 4 dagen
Repatriëring auto   
Hotel overnachting   max. 4 nachten
Prijzen Inbegrepen bij € 17,50 bij € 49,95 bij
 onderhoud onderhoud onderhoud

*) De door u gekozen dekking voor uw auto met bovengenoemd kenteken is geldig tot aan uw volgende onderhoudsbeurt met een maximum van
12 maanden na aanvangsdatum. Algemene voorwaarden beschikbaar bij uw Citroën Erkend Reparateur of op www.citroen.nl.

** Alleen van toepassing voor EUR-Premium.

24/7 IN HEEL NEDERLAND

1 JAAR
CITROËN 
ASSISTANCE
PECHHULP*
BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

0800-022 22 44

24/7 IN HEEL
NEDERLAND

VANUIT HET BUITENLAND: +31 20 654 56 38**

0800-022 22 44

Inspired by you
Citroën Service
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Drie 

generaties 

Van Ast

Al gauw volgt er een geanimeerd gesprek over de historie van 

vijftig jaar De Nobelpoort. Kor vertelt dat hij in 1970 begonnen 

is bij de nieuwste activiteit van Oliehandel Mol in Schuddebeurs: 

auto’s. Broer Adrie van Ast kwam drie weken later de beginnende 

onderneming versterken. Het pand stond vol olievaten en er 

paste een brug in. Ze deden daar tectyleren en beurten uitvoeren. 

De directeur, Herman Mol, had meneer Jansen van Peugeot 

Nederland benaderd. Deze had gezegd: ‘Kom met het openbaar 

vervoer naar Utrecht en als we na een eerste gesprek eruit zijn, 

kan je een nieuwe Peugeot meenemen en gewoon beginnen met 

één auto’. Zo gezegd, zo gedaan. Zo was de verkoop gestart en 

na anderhalf jaar reden er al tweehonderd nieuwe Peugeots van 

De Nobelpoort rond. In die tijd waren de Peugeot modellen 104, 

204, 304, 404 en 504 enorm populair. Autorijden was voor een 

veel breder publiek toegankelijk geworden.

Er was uitbreiding nodig en die werd gevonden in een tweede 

loods waar nu de huidige Groene Vakwinkel gevestigd is.  

De directie bestond uit Herman Mol, Co Hoogmoed en Kor van 

Ast. In 1973 leek de verhuizing naar Zierikzee een logische stap. 

Ruimte werd gevonden onder aan de historische stadpoort. 

Auto De Nobelpoort aan de Nobelstraat: hoe toepasselijk. 

De activiteiten werden uitgebreid met onder andere een 

autowasserette.

De oliecrisis diende zich aan. Kor moest de monteurs thuis 

ophalen voor hun werk. In 1977 groeide het bedrijf weer uit zijn 

jas en toen kwam de huidige locatie aan de Oudeweg 2-6 in 

beeld en ook deze stap werd gezet. Een grondige verbouwing 

was nodig.   

In alle jaren was er een trouw personeelsbestand. Diverse jubilea 

werden gevierd. In 1995 traden de heren Mol en Hoogmoed 

terug uit de directie en kwam er vers bloed in de zaak in de 

persoon van Robert van Ast, de zoon van Kor. Zo trokken vader 

en zoon samen de kar. Kor bleek echter niet alleen verstand te 

hebben van auto’s, want onder zijn leiding en inzet werden de 

werkplaats en showroom groter. 

Op 1 juni 2008 nam Kor afscheid, maar hij is nog altijd betrokken 

bij zijn levenswerk en is dan ook zeer regelmatig te vinden aan de 

Oudeweg. Inmiddels is ook de zoon van Robert, Sander van Ast 

actief in het bedrijf. •

Interview 

met oprichter 

Kor van Ast

Van 1970 naar 2020: 

Kor van Ast nog 

altijd betrokken 

bij levenswerk

Met wie kunnen we beter in de historie duiken dan de man 

van het eerste uur van De Nobelpoort: Kor van Ast. 

Voor dit interview schuift daarom de nog altijd energieke 

Kor aan tafel.

ZIERIKZEE – Techniek en auto’s zaten er al 

vroeg in bij Robert van Ast. Lezen en schrijven 

kon hij bij wijze van spreken nog niet, maar 

met het herkennen van autologo’s tijdens 

logeerpartijtjes bij zijn oma had hij de minste 

moeite. Als man van vijftig jaar viert hij dit 

jaar het vijftigjarig jubileum van zijn bedrijf.

Robert van Ast startte op 23-jarige leeftijd 

bij Auto de Nobelpoort, het bedrijf van zijn 

vader Kor. ,,Ik ben in de werkplaats begonnen 

als afleveringsmonteur. Ik maakte verkochte 

auto’s klaar. Mijn vader deed de verkoop en 

ik de techniek. In die tijd had je nog geen 

airco’s, bouwde je radio’s over en verving 

je de cassette voor een 

cd-speler. Niets was 

standaard in die auto’s 

en nu is de tijd waarin 

auto’s compleet geleverd 

worden. Die ontwikkeling 

is zo snel gegaan. Auto’s 

zijn nu steeds meer 

gepersonaliseerd.” 

Niet alleen het technische 

aspect van auto’s 

interesseren Robert van Ast, 

ook de commerciële kant 

spreekt hem aan. Deze combinatie zie je niet 

vaak bij ‘automannen’. ,,Ik vind de handelstak 

leuk, maar ook het technische inzicht. Dan snap 

je de problemen die klanten hebben. Het is leuk 

dat je weet hoe je dingen moet aanpakken. Als 

je weet hoe dingen in elkaar zitten, verkoop je 

makkelijker.” 

Hij vervolgt: ,,We zijn een middelgroot bedrijf. 

Voor de autowereld zijn we klein maar we 

doen wel mee. Met hart en ziel ben ik met deze 

‘winkel’ bezig en met een klein team zetten we 

een leuke prestatie neer. Er zit een bepaalde 

drive bij de mensen hier. Ze hebben hun eigen 

taak, maar zijn bereid een stapje extra voor 

anderen te doen. Dat 

werkt heel prettig.” 

Dit komt ook omdat 

zijn vrouw in de zaak 

(personeelszaken) zit 

en zoon Sander, één 

van zijn kinderen, ook 

aan het sleutelen is 

geraakt. In principe 

gaat het thuis niet 

over werk, zegt 

Robert van Ast. ,,Dan 

proberen we het uit te 

schakelen.” •

Robert van Ast:

,,Er zit 
een bepaalde 
drive bij de 
mensen 
hier.”

,,Als je weet hoe dingen 

in elkaar zitten, verkoop 

je makkelijker”

In dealerland is de 

schaalvergroting al jaren 

bezig. ,,Wij hebben echter 

altijd onze zelfstandigheid 

kunnen behouden. Als kleiner 

dealerbedrijf, nu naast 

Peugeot ook Citroën, zijn de 

eisen om dit te handhaven 

steeds hoger geworden. Dit 

vergt bijspijkeren op technisch 

niveau. De elektrische auto’s 

komen eraan, voornamelijk 

zakelijk, dit brengt grote 

veranderingen met zich mee. 

De politiek maakt ook keuzes 

voor ons wat wel en wat 

niet meer nieuw verkocht 

kan worden. Naast Peugeot 

zijn we nu Citroën aan het 

introduceren in ons bedrijf. 

Dit is een hele operatie. De 

technische mensen zijn er 

klaar voor. Verder hopen we dit 

jaar de showroom en ons pand 

aan te passen aan de nieuwe 

huisstijl van PSA (Peugeot/

Citroën).”  •

Robert van Ast
Directeur/

Verkoopadviseur

Wie weet wat de 
toekomst brengt...
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Niels Krist
alijn

stage leerling

“Met veel plezier ga ik altijd naar  

De Nobelpoort. Ik ben begonnen  

als autopoetser en nu groei ik verder  

naar automonteur.”

“De Nobelpoort vijftig. Zo’n 

dertig jaar geleden vond ik de 

Peugeots leuk, maar zeker ook de 

autopoetser daar. Inmiddels is hij  

al vijfentwintig jaar directeur  

en wij een getrouwd paar.”

Johan Kater
serviceadviseur/receptie

Wim van Pu
tte

1
e monteur

“Een mooi en compleet geoutilleerd bedrijf. Mede dankzij de inzet van (oud)collega’s al jaren een succesvol bedrijf. Goede service en mooie merken maken het compleet.” 

“Nu bijna twee jaar in dienst als verkoper, 
maar nog steeds iedere dag anders en 
verrassend.”

“Een bijzondere tijd, waar we denk ik 

met z’n allen verantwoord en goed mee 

omgaan. Voor mij al 36 jaar een fijne 

werkgever/tijd.”

Michael Vink
1

e monteur

Robin Willemsen
verkoopadviseur

“Ik werk hier pas een aantal weken 

maar één ding weet ik zeker een 50 jarig 

jubileum van Nobelpoort is iets om nooit 

te vergeten.”

De medewerkers van 

Auto de Nobelpoort aan het woord

Teddy van der
 Stap

leerlingmonteur

Robin Kastelein
1e

 monteur

Kees Kater
chef werkplaats/receptie 

Thijs-Jan Beijer
technisch specialist

“Ik loop nu drie jaar stage bij De Nobelpoort  

en ik heb het erg naar mijn zin. Collega’s nemen 

de tijd om mij nieuwe dingen te leren.”

“Hoera de Nobelpoort 50 jaar,  Al negen jaar werk ik met plezier binnen dit leuke bedrijf! Samen op naar het volgende jubileum!”
“Al meer dan veertig jaar met 

plezier werken bij de Nobelpoort 

en geen één dag hetzelfde. 

Alles verandert. Auto’s, techniek 

en mensen, maar de service  

blijft altijd het zelfde.”

“Nobelpoort bestaat 50 jaar, 
heus waar! Al 15 jaar werk ik hier 
met veel plezier. Altijd lachen en 
vertier.”

Leo Dorreman
technisch specialist

“In het begin dacht ik: Peugeot, wat 

moet dat worden. Inmiddels werk ik 

hier al 30 jaar met plezier.”

“Hard werken, maar ook grapjes maken maakt het werk bij de Nobelpoort leuker.”

Sander van Ast
vakantiekracht autopoetser

Lianne Saif-Priemusadministratie

“Bij de Nobelpoort werken betrokken en bevlogen 
medewerkers. En ik kan het weten, want sinds twee jaar werk ik met veel plezier bij dit mooie bedrijf!”

Danielle van As
t

directiesecretaresse

:
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...gedegen en 

eerlijk advies.

,,Als je een 

Peugeot hebt, 

mag je bij mij 

op het erf 

parkeren” 

De familie Kooman uit Renesse is al sinds 

het eerste uur klant bij De Nobelpoort. 

Mevrouw Kooman is inmiddels 87 jaar en 

rijdt nog steeds in haar blauwe 206 het eiland 

rond. Ook haar zoon, Dick Kooman, heeft de 

liefde voor het merk overgenomen. 

 

Dick is klant sinds 1976 (44 jaar!). Nadat Dick in 1976 

trouwde, hadden zij een extra auto nodig en kochten 

een Peugeot 204. In de daaropvolgende jaren heeft hij in 

meerdere modellen van Peugeot gereden waar de Peugeot 

407sw hem altijd is bijgebleven. Hij omschrijft de 407 als een 

auto die over de weg ‘zeilde’. ,,Het is een ruime wagen met 

een ruime kofferruimte.” Met zijn drie kinderen kon hij alles 

meenemen. Inmiddels rijdt Dick sinds kort in een rode Peugeot 

2008 net als zijn broer, maar ook zijn liefde voor Peugeot 

heeft hij aan zijn drie dochters overgebracht. Ook zij zijn trotse 

Peugeot-bezitters met een 207, 508sw en een 5008 die de 

Nobelpoort tot haar klantenkring mag rekenen. 

Dick vindt dat De Nobelpoort een correcte en goede service 

levert. ,,Ze staan altijd voor je klaar, ook als er iets kleins is. 

Wij zijn géén weglopers en tevreden met wat we hebben.” 

Wat hem ook altijd is bijgebleven is dat zowel vader Kor (oud-

eigenaar) als zoon Robert (eigenaar) op hun hoofd beginnen te 

krabben waarmee ze eigenlijk willen zeggen dat het goed was 

(een gratis tip voor iedereen!). Het is net al even besproken, 

maar sinds enkele maanden heeft Dick zijn Peugeot 308 

automaat verruild voor een rode 2008 GT-line automaat. 

Helaas heeft hij hier nog weinig in kunnen rijden gezien de 

huidige coronaregels. Niettemin heeft Dick zijn hart verpand 

aan de Franse auto. ,,Als je geen Peugeot hebt, moet je op de 

openbare weg parkeren. Als je een Peugeot hebt, mag je op 

mijn erf parkeren.” •

,,Een super Peugeot-

techneut met 

mensenkennis”  

Wouter Jansen is dit jaar twintig jaar klant bij Nobelpoort. 

Naast Wouter rijdt ook zijn vrouw Martine in een Franse 

auto, namelijk een Citroën 2CV (eend). Wouter is klant 

geworden na aankoop van zijn Peugeot 306 1.9HDI, maar 

daar begon het niet mee.

De eerste Peugeot van Wouter was een 304. Daarna volgde 

nog andere modellen. Sinds het voorjaar van 2019 is hij in 

bezit van een witte parelmoer Peugeot 308sw HDI wat 

hij ook meteen omschrijft als zijn favoriete Peugeot. De 

Citroën 2CV (eend) zijn Wouter en zijn vrouw nog aan 

het opknappen. Zo hebben zij laatst de onderkant van 

de auto weer in originele staat teruggebracht.  

Wouter Jansen omschrijft De Nobelpoort als niet 

gratis, maar wel gedegen en eerlijk advies over 

het onderhoud van zijn auto. Hierbij is hij vol lof 

over serviceadviseur Johan. ,,Hij is een super 

Peugeot-techneut met mensenkennis.”  

Wat Wouter is bijgebleven in de twintig 

jaar bij De Nobelpoort is dat Johan eens 

is meegereden om te ervaren wat die 

tik was die ik hoorde. ,,Rondje na 

rondje na rondje en toen wist ik het. 

De wielmoeren waren niet strak 

genoeg aangetrokken (mijn eigen 

schuld). Sindsdien trek ik ze na 

met een momentsleutel. • 

Een klantrelatie die al 

drie generaties 

terug gaat.

Joost Jumelet en Roswitha 

Guiran uit Zierikzee zijn 

sinds juni 2019 klant bij 

De Nobelpoort. In die 

maand kochten zij 

samen hun eerste 

auto.

Al snel overtuigd van De Nobelpoort

Een jaar geleden begonnen zij aan hun ‘zoektocht’ voor een geschikte auto. Zij begonnen hun 

zoektocht online in Zierikzee en zagen bij Nobelpoort een witte Peugeot 208 staan en hebben 

direct contact opgenomen.

 

Joost en Roswitha vertelden dat hun plan was om een 

aantal auto’s her en der te proberen. ,,Maar dit voelde 

gewoon direct zo goed. We waren ook zo enthousiast over 

hoe we geholpen werden en over de auto zelf dat we al snel 

overtuigd waren dat we voor deze auto wilden gaan. Het was 

ook erg leuk hoe geduldig Robin Willemsen met ons omging. 

We hadden uiteraard veel vragen en wilden een paar proefrondjes 

rijden. Hij nam echt de tijd voor ons op al deze momenten.” 

De Peugeot 208 was hun eerste auto. Hiervoor reed Roswitha 

wel altijd al in een Citroën Xantia van haar moeder. Dus met beide 

automerken hebben zij ervaring. 

,,De ervaring die wij hebben met garage De Nobelpoort is voornamelijk de 

koop van onze auto vorig jaar juni geweest. We vinden het een fijne garage. 

Waar we altijd als er iets aan de hand is met de auto even langs kunnen rijden 

en snel geholpen worden. Er wordt echt de tijd voor ons genomen, ook als we 

iets niet begrijpen”, aldus het koppel. Joost en Roswitha omschrijven de 208 als 

een ‘superfijne, compacte auto’. • 

Op een zaterdagmiddag trouwe klant geworden 
 
Op zoek naar een nieuwe auto zijn we op een zaterdagmiddag in het voorjaar van 1997 in gesprek geraakt met Kor van Ast. 

Dat gesprek beviel ze zo goed dat ze besloten er hun nieuwe auto te kopen. 
 
Ard en Tilly Boogerd-de Vrieze uit Ouwerkerk zijn sinds 1997 klant bij Nobelpoort. Door een prettig gesprek in het voorjaar van 

1997 met Kor van Ast besloten ze bij De Nobelpoort hun nieuwe 306 te kopen. Het werd een blauwe 1.8 XS driedeursuitvoering 

met een schuif-/kanteldak. ,,Een geweldige auto”, vertellen Ard en Tilly. Daarna volgden een grijze 406 2.0 HDI, een zwarte 

407sw HDIf en een zwarte 206 1.4. Nu zijn ze de trotse bezitters van een grijze Peugeot 308 1.6 en een prachtig gekleurde (een 

rood/wit dak) Citroën C3 1.2. 

Al die jaren is het Ouwerkerkse echtpaar Autobedrijf De Nobelpoort trouw gebleven. Tilly en Ard zijn zeer tevreden over 

de geweldige service en klantvriendelijkheid. ,,Mocht er toch een probleem zijn, dan wordt er tijd vrijgemaakt en met ons 

meegedacht om tot een oplossing te komen. Er is vriendelijk, behulpzaam en zeer vakkundig personeel. Onder ons is 

de Peugeot 407 SW toch wel de favoriete auto die we ooit gehad hebben. Het is een mooi model, er lag een soepele 

dieselmotor in, hij is ruim en is een geweldige caravantrekker. Op dit moment vinden we de Peugeot 508 Berline een 

schitterende auto. Maar wie weet, in de toekomst?” •

Ard en Tilly 

Boogerd-de Vrieze 

bij hun twee auto’s, 

gekocht bij De 

Nobelpoort.

 Joost en Rosw
itha zijn erg b

lij 

met hun Peuge
ot 208.
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Gefeliciteerd, namens de  bedrijven op deze pagina

Als aftersales zone manager, wil ik graag van de gelegenheid  gebruik maken 

Robert en zijn team namens Peugeot Nederland en Citroën Nederland van 

harte te feliciteren met het vijftigjarig jubileum.

Al vijftig jaar zet het team zich in 

voor onze mooie merken waarbij de 

klant altijd centraal staat. Dit mooie 

familiebedrijf begon in 1970 onder 

vader Van Ast zeer enthousiast als 

officieel vertegenwoordiger van 

Peugeot en Talbot in Nederland.  

Nu, vijftig jaar later, vertegenwoordigt 

men naast Peugeot ook het merk 

Citroën op Schouwen-Duiveland. 

Nog steeds zo enthousiast als toen 

met oog voor detail en met een 

onbegrensde passie voor service en 

klanttevredenheid.

Van harte gefeliciteerd met het 

behalen van deze mooie mijlpaal en 

hartelijk dank voor jullie jarenlange 

inzet voor onze mooie merken.

Met vriendelijke groet, 

Sander de Kroon

Direction Commerce, 

Aftersales Consultant

Auto de Nobelpoort al 50 jaar 

een begrip op Schouwen-Duiveland

Sander de K
roon

 
Direction Commerce, 

 
aftersales consultant

hanse + staal een sterk verhaal

www.hansestaalbouw.nl

Gefeliciteerd met jullie 
50-jarig bestaan!

Zierikzee 
0111 412910
roggebandbouw.nl

Wij feliciteren De Nobelpoort 
met hun 50-JARIG jubileum!

Perfectie
is ons streven

www.NetGroep.nl
0111453500

 

 

 

 

Voor een nieuwe baan of vakkundig personeel 

 
                             Kloosterpoort 13  0113-296570 
                             4421SN Kapelle  info@zeeuwsevakkracht.nl 
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Duivelands 
   Meubelhuis
  Daar vind je het wel

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804

Familiebedrijf
sinds 1902

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804

Kapelle
Telefoon 0113 340 235

Vlissingen
Telefoon 0118 310 076

 www.schildernoom.nl

Wij hebben veel bewondering         

voor jullie mooie bedrijf. 

    Dank jullie wel voor 50 jaar  

fijne samenwerking. 

Tankstations Shell & Avia, motorbrandstoffen,              
tankgas, flessengas & smeermiddelen 

Wij feliciteren 
Auto De Nobelpoort

met hun gouden
 jubileum! 

Tel. 0111 402173 
info@velde-groenverzorging.nl
www.velde-groenverzorging.nl
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Dat verdient 
een bloemetje!

 jammer dat ons werk onzichtbaar is..

onderdeel van Mossel

autoschadeteam.nl

En bedankt voor de vele veilige kilometers!
Gefeliciteerd met jullie jubileum!

BOUWMAN 
BUNKER SERVICE

G. BOUWMAN 
TOWING & SHIPPING BV.

BOUWMANTUG 

WORLDWIDE MARITIME SERVICE

OUR SERVICE
• Towage and / or  coupling 
• Dredging support  
• Bunker service 
• Anchor handling   

• Offshore support
• Personnel transport 
• Survey 
• Diving support

Engelse Kade 5 

4301 NA Zierikzee 

The Netherlands

T: 0031 (0)111 41 29 66

E: info@bouwmantug.nl

www.bouwmantug.nl

• Dakkapellen
• Dakrenovatie
• Enkel glas vervangen  
• Dubbel glas plaatsen
• Kozijnen renoveren  

• Aanbouwen  
• Verbouw  
• Kunstof betimmeringen
• Gevelrenovatie 
• Traprenovatie

Vrije 35  Zierikzee  -  T. 06 264 732 98  -  b.g.g. 0111 413 682 
www.verhoekbouw.nl

flayschoonmaak@gmail.com

06 16914887
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      Een Citroën Jumpy 

in een speciale Dark 

Edition...

Primeur 

Media Installaties 

met Citroën Jumpy

Media Installaties Zierikzee is sinds de zomer van 

2019 klant bij Nobelpoort. Zij installeren, repareren en 

leveren met Media Installaties consumentenelektronica. 

Media Installaties doet dit binnen drie categorieën: namelijk 

beeld, audio en pc. Hiermee richt Media Installaties zich op 

de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen. 

Samen maakt Media Installaties voor haar klanten een levering 

van producten en diensten op maat die dus ook gericht zijn op de 

toekomst. 

Via een klant had Media Installaties vernomen dat De Nobelpoort 

Citroën-dealer zou worden. Daarnaast hoorde Media Installaties ook zeer 

positieve verhalen over de service en het klantcontact bij De Nobelpoort. 

Hierdoor was hun keuze snel gemaakt. Media Installaties vertelt dat De Nobelpoort hen van a tot z heeft geholpen met de 

realisatie van een nieuwe Jumpy. ,,Hiervoor was alle tijd en niks was teveel. Dat stelde ons erg op het gemak en het voelde vanaf 

het eerste moment vertrouwd”, zeggen Koen en Kenneth van Media Installaties. ,,Onze Jumpy werd super netjes afgeleverd met 

complete uitleg van alle knoppen en functies. We waren aangenaam verrast. Het was boven verwachting. Daarbij vinden wij de 

wasstraat erg prettig en natuurlijk dat het onderhoud en service ook op ons eigen eiland kan. Deze Citroen Jumpy is voor Media 

Installaties haar eerste Citroën, dus ook daarom een echte primeur. 

Media Installaties heeft gekozen voor de Citroën Jumpy in een speciale Dark Edition. Deze Jumpy is voorzien van onder andere 

een lederen bekleding, licht metalen velgen, glaslookpanelen en sidebars. •

Monteurs Steutel hebben gemak bij  

compleet ingerichte Peugeot Experts

Steutel Installatietechniek is gevestigd in Zierikzee en sinds de negentiger jaren klant bij De Nobelpoort. Doordat de 

voormalig eigenaar van Steutel ook al klant was en de zoon van een oud-personeelslid binnen De Nobelpoort eigenaar bij 

Steutel was, zijn ze bij De Nobelpoort terechtgekomen. 

Steutel is actief in installatiewerk met betrekking tot gas, water, elektra, sanitair en verwarming. Voor hun werkzaamheden 

hebben de monteurs zes Peugeot Expert bussen ter beschikking. Deze heeft Nobelpoort voorzien van een complete inrichting 

zoals imperial, multiplex vloer, betimmering en opbergkasten. De drie vertegenwoordigers van Steutel rijden in een 308sw 

GT-line 130pk automaat.  

Eelco, één van de vertegenwoordigers van Steutel, vertelt dat hij ooit is beginnen met een Citroën C15. Zakelijk is hij 

gestart met een Peugeot Partner (eerste model) en privé een Peugeot 305. De laatste blijft bij Eelco toch wel de favoriet 

vanwege het jeugdsentiment. Hij kocht deze van monteur Wim van Putte. Omdat Eelco zijn rijbewijs toen nog niet had, 

mocht deze op het terrein blijven staan. Alleen dat rijbewijs duurde nogal een poosje. Toen Eelco de 305 eindelijk op 

kon halen, was de accu leeg en kapot waardoor de 305 eerst weer naar binnen moest voor een nieuwe accu. Eelco: 

,,Uiteraard was dit zo geregeld en kon ik alsnog van mijn eerste auto gaan genieten”. •

De monteurs 

van Steutel 

Installatietechniek 

rijden in zes Peugeot 

Experts van 

De Nobelpoort.

Robin Willemsen tussen 

  Koen en Ken
neth.

Wagenpark 

Verwijs 

Verhuur telt 

inmiddels twaalf 

bedrijfsauto’s 

Marco Verwijs (eigenaar Verwijs Verhuur) 

en Robert van Ast (directeur De Nobelpoort) 

kennen elkaar al sinds hun schooltijd. Door 

deze band en een goed en mooi bedrijf als De 

Nobelpoort werd de keuze voor de Zierikzeese 

zaak gemaakt. 
 

Verwijs Verhuur is sinds 1991 klant bij Nobelpoort voor 

bedrijfsauto’s. Verwijs verhuur BV, opgericht in 1989, is 

een verhuurbedrijf van mobiele telescoopkranen, mobiele 

torenkranen, autolaadkranen, transport en verreikers.  

De eerste bedrijfsauto van Verwijs was een Peugeot 205. 

Inmiddels heeft Verwijs een Peugeot Boxer en elf Peugeot 

Partners rondrijden. Marco geeft aan dat de ervaringen met 

Nobelpoort goed zijn. ,,Nobelpoort haalt de auto’s op voor 

APK en onderhoudsbeurten en brengen ze weer terug bij ons 

op de zaak in Oosterland.” 

Een leuke herinnering die Marco is bijgebleven is dat zij een 

keer schade hadden veroorzaakt bij een andere Peugeot rijder 

die zich meldde bij de Nobelpoort om de schade te herstellen. 

Toen Kees Kater ons belde om dit te regelen, meldde ik dat die 

goede man geen geldig rijbewijs had. Toen riep Kees: ‘Ik bel je 

zo terug!’ Hij had hem namelijk een leenauto meegegeven, die 

hij nog net op tijd tegen kon houden. •

,,Ze zijn goed bereikbaar en 

staan altijd voor ons klaar” 

Jan de Jonge fietsen is sinds 2012 klant bij Nobelpoort. 

,,We wilden graag samenwerken met een lokale dealer en 

vanwege positieve berichten uit de vriendenkring kozen we 

voor De Nobelpoort.”

 

Dit zegt Marco Kristalijn (eigenaar Jan de Jonge fietsen).  

Hij en zijn vrouw Lucienne hebben inmiddels twee vestigingen: 

één in Zierikzee en één in Burgh-Haamstede. Jan de Jonge 

fietsen verkoopt allerlei soorten fietsen, e-bikes, stadsfietsen, 

kinderfietsen, racefietsen en mountainbikes. In Burgh-

Haamstede is fietsverhuur een belangrijke tak.

In 2012 heeft Jan de Jonge fietsen haar eerste bedrijfsbus 

aangeschaft. Dit is een Peugeot Boxer. In 2019 mocht 

Nobelpoort de tweede bedrijfsbus leveren, een 

Peugeot Expert. Ook voor hun privé auto (een 

308sw) zijn zij klant bij De Nobelpoort. 

,,De Nobelpoort is een fijn bedrijf om mee 

samen te werken”, vindt Marco. ,,Ze zijn goed 

bereikbaar en staan altijd voor ons klaar. 

Tijdens de wintercheckdagen bij Nobelpoort 

ontdekten zij dat dat we een enorme 

overlap in klanten hebben. Dat waren 

gezellige dagen.” 

Een favoriete Peugeot heeft Marco 

niet maar hij geeft aan dat alle 

Peugeot-auto’s prima rijden. 

,,Maar als je het over looks hebt, 

dan is de nieuwe 508 GT een 

plaatje.” •

...Inmiddels heeft 

Verwijs twaalf 

Peugeots rondrijden.

Jan de Jonge 

Fietsen rijdt rond 

in een Peugeot 

Boxer en Peugeot 

Expert van 

De Nobelpoort.
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Prijspuzzel Iedere C3 is 

uniek dankzij 

97 kleur-

combinaties

De Nieuwe C3 is direct herkenbaar aan 

zijn karaktervolle, unieke design. Met 

de 97 mogelijke kleurcombinaties voor de 

carrosserie kun je van de nieuwe Citroën C3 

een unieke auto maken. De nieuwe Citroën 

C3 onderscheidt zich in zijn segment ook door 

zijn comfort dankzij de nieuwe Advanced Comfort 

Seats en zijn onovertroffen veercomfort. Deze 

moderne en connectieve auto biedt bovendien volop 

gebruiksgemak dankzij de twaalf rijhulpsystemen.  

De nieuwe Citroën C3 is al te bestellen en staat vanaf 

medio september in de showroom. •

Citroen 

nieuws

Citroën C5 Aircross SUV... Hybrid!

De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is Citroëns eerste plug-in hybride auto. Met 

dit model start het Low Emission Vehicle-offensief van Citroën met het doel om 

in 2025 een honderd procent geëlektrificeerde range te hebben. De Citroën C5 

Aircross SUV Hybrid combineert alle voordelen die honderd procent elektrisch 

rijden biedt tijdens de dagelijkse kortere ritten met de veelzijdigheid en de 

actieradius van een auto met verbrandingsmotor zodat ook lange afstanden 

probleemloos kunnen worden afgelegd. •

Nieuw: Nobelpoort App

Met trots presenteren wij de Nobelpoort App. Dankzij deze app kunnen wij u 

nog beter van dienst zijn. 

Download nu de app op uw smartphone of tablet, registreer uw kenteken en 

profiteer van de volgende voordelen:

• U wordt herinnerd aan uw onderhoudsbeurten en APK

• Plan gemakkelijk en snel een werkplaatsafspraak in

• Neem eenvoudig contact met ons op via de chat

• Direct hulp bij pech of storingen

• Altijd een digitaal schadeformulier bij de hand

• Overal inzicht in ons actuele occasionaanbod

• Blijf op de hoogte van de laatste acties 

Net nieuw: Peugeot 208

Eind 2019 zijn de nieuwe 208 en 2008 geïntroduceerd. De 

nieuwe Peugeot 208 laat met zijn onderscheidende en 

sportieve silhouet zijn jeugdige karakter zien. In het interieur 

valt onmiddellijk de volledig nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® 3D 

op. Bovendien kun je bij deze compacte stadsauto kiezen voor 

een benzine- of dieselmotor of voor een volledig elektrische 

aandrijving. De elektrische aandrijving is leverbaar vanaf het 

derde kwartaal 2020. De 208 is leverbaar vanaf 17.980 euro. •

Ook nieuw: Peugeot 2008

Naast de nieuwe 208 is kort daarna de nieuwe 2008 

geïntroduceerd. De 2008 is een compacte en veelzijdige SUV 

met een inspirerend design die een sublieme rijervaring biedt 

dankzij de innovatieve PEUGEOT i-Cockpit® 3D, hoogwaardige 

technologieën en krachtige en efficiënte aandrijflijnen, naar 

keuze met een verbrandingsmotor of elektrisch. De Peugeot 

2008 is leverbaar vanaf 25.760 euro. •

Los de 

woordzoeker op 

en maak kans op 

één van de 

vijf heerlijke 

slagroomtaarten!

Peugeot 

nieuws

De woorden staan 

kris-kras door elkaar van 

links naar rechts, van rechts 

naar links én diagonaal. De 

overgebleven letters vormen 

een zin. 

 

Stuur uw antwoord in voor  

15 juli 2020 naar info@nobelpoort.nl 

of per post naar: 

Auto de Nobelpoort

Oudeweg 2, 4301 TC  Zierikzee 

o.v.v. “Prijspuzzel”. Succes!

Uw oplossing:

Ons aanbod van occasions

Altijd actueel op: 

www.nobelpoort.nl



een half jaar lang, 

iedere maand een 

spectaculaire actie 

bij Auto de Nobelpoort

Ons gehele 

jubileumjaar 

verrassen wij 

u graag met 

aantrekkelijke 

acties. 

Juni en juli 2020, de vakantiemaanden

Gratis vakantiecheck 
(op afspraak)

  

op 20 essentiële punten

+ gratis goodie bag. Alle merken zijn welkom!

Juli 2020

50 euro korting op accessoires 

bij een onderhoudsbeurt
Bijvoorbeeld een trekhaak, vloermatten, fietsendrager, dakkoffer en dragers, zonneschermpjes

September 2020

Het wordt herfst! 

Gratis paraplu bij een grote of kleine onderhoudsbeurt

November 2020

Winterbandenwissel 
(op afspraak)  

normaal € 60,  
deze maand € 50,00  

of 15% korting op ruitenwissers

Augustus 2020

Carwash met 50% korting 

op alle wasprogramma’s

Oktober 2020

50% korting 

op uw APK keuring

December 2020

Gratis dinerbon t.w.v. € 50,00

bij aankoop van een
 nieuwe/gebruikte (bedrijfs) 

auto*
* Vraag naar de voorwaarden
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