Heech by de Mar nu allround

Deze 9,50 m Lemsteraak wordt momenteel
tief korte termijn leverbaar.

afgebouwd en is op rela-

Jan Koekebakker heeft, samen met
vrouwen zoons, in vijftien jaar tijd een
heel apart bedrijf opgebouwd in Heeg.
Het is met recht een rond- en platbodemcentrum. Met 25 ronde en platbodemjachten, van 6,65 - 13,00 m, in de
verhuur, een grote verkoophaven voor
gebruikte ronde en platbodemjachten,
een afbouwwerf van casco's en een schilderloods ontbrak er nog een schakel.
Tot nog toe betrok Koekebakker zijn
casco'svan derden, maar de wachttijden
liepen steeds meer op. De loods die 's
zomers in gebruik was als autostalling
voor de huurders van schepen en 's winters voor winterberging, is nu compleet
ingericht als schilderloods, compleet
met compartimenten, temperatuurregeling en isolatie.
De bestaande schilderloods is nu
omgebouwd tot bouwloods voor casco's. Koekebakker kocht van Hoek
Design de exclusieve rechten om drie
Lemsteraken in lengtes van 9,50 m,
11,00 men 13,00 m te mogen bouwen.
Jan Visser Yachtdesign uit Heeg
maakte de plaatuitslagen en bij Blom in

Hindeloopen worden de platen heel
secuur op maat gesneden. In de eigen
loods kunnen de platen nu worden
gewalst en dankzij het aantrekken van
een ervaren cascobouwer kon al snel
worden begonnen met het eerste 9,50
meter casco. Heech by de Mar heeft al
vier 9,50 m Lemsteraken in de vaart alsmede de 11,00 m aak Welvaren en de
13,00 maak Hendrikje Stoffels, het
vlaggenschip van de vloot.
Behalve voor de eigen verhuurvloot,
kunnen er nu ook jachten voor derden
worden gebouwd. Gezien de opgelopen
levertijden bij de verschillende werven
kan nu snel worden geleverd.
Het bedrijf weet, door de vijftienjarige ervaring met verhuurschepen, exact
waar zich problemen kunnen voordoen. Vooral de technische installatie is
steeds verder geperfectioneerd.
U bent welkom aan De Draei 37 in
Heeg. Tel. 0515 442750.

