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Pedro-Boat pakt groots uit met de
Pedro Paasshow
Ruim zeventig jachten op één dag bezichtigen? Dat kan op de Pedro Boatshow van vrijdag 25 tot en met zondag
27 maart in Zuidbroek. Wie in het paasweekend een occasion bij Pedro-Boat
koopt, profiteert van een speciale actie.
De nieuwe booteigenaar kan daarbij kiezen tussen een gratis todd seat óf gratis
LED verlichting waarmee de aangeschafte boot uitgevoerd zal worden. De Pedro
Paasshow is bedoeld voor de oriënterende bootliefhebber en vindt plaats op
het 40.000m² grote terrein in Zuidbroek,
vlakbij de Duitse grens. Onder het genot
van een hapje en een drankje kunnen bezoekers er kennis maken met de jachten
in het verkoopassortiment en tegelijkertijd
de werf van Pedro ontdekken. Ook voor
bezoekers die een nieuwe Pedro willen
laten bouwen is dit evenement een mooie
mogelijkheid om ideeën op te doen.
Aanvullend organiseert de werf ook een
unieke aanbieding. Wie zijn oude relingkleden inlevert tijdens het bezoek aan
de Paasshow ontvangt een nieuwe set
voor de aanbiedingsprijs van € 100,-. Het
nieuwe relingkleed is voorzien van het
Pedro-logo en websiteadres. De werf is

Jachtwerf
De Alm houdt
Open Dagen
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april organiseert jachtwerf De Alm in Werkendam
een tweetal Open Dagen. Dit weekend
zijn diverse Alm jachten te bezichtigen.
Niet alleen jachten in aanbouw, maar ook
complete jachten te water en op de kade.
In aanbouw zijn de Almtrawler 15.65,
Almtrawler 13.25 en een Alm Delfino
65. Te water en op de kade zijn diverse
Almkotters, Almtrawlers, een Alm Classic
en een Alm Delfino 65 transom stern te
bewonderen. Alle jachten van De Alm
worden custom build gebouwd, waarmee de klant inspraak heeft in lay-out,
techniek en afwerking. Geïnteresseerden
in de open dagen hoeven zich niet van tevoren aan te melden, maar kunnen deze
dagen gewoon binnenlopen.

alle drie de dagen geopend van 9.00 tot
17.00 uur. Voor de bezoekers die van ver
moeten komen is er een voordelig hotelarrangement samengesteld bij Van der
Valk hotel in Zuidbroek. Meer informatie
over dit arrangement of over de paasshow is te verkrijgen bij Miranda de Veen.
Zij is bereikbaar op marketing@pedroboat.nl.
Pedro Jachtservice Zuidbroek
T: 0598-451763, www.pedro-boat.nl
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Boarncruiser
1200 Elegance
Sedan wint EPY
award

De Boarncruiser 1200 Elegance Sedan is
benoemd tot European Powerboat of the
Year 2016 in de categorie Displacement.
Het schip wordt geroemd om de ruime
leefruimte op vrijwel één niveau. Daarbij is
het jacht voorzien van forse raampartijen,
hoog boven de waterlijn, die een bijna
360˚ uitzicht bieden. De werf uit het Friese Jirnsum nam de prijs op zaterdag 23
januari in ontvangst op Boot Düsseldorf. De andere genomineerden in deze
categorie waren Linssen Grand Sturdy
530, Super Lauwersmeer Evolvo en
de Integrity 47 XL.
De Boarnstream International
Motoryachts
T: 0566-600828
www.boarnstream.com

Jonkers Yachts nieuwe dealer van
Jeanneau motorboten
Jeanneau heeft voor het motorjachtsegment een nieuwe dealer gevonden in Jonkers Yachts in Scharendijke.
Alexander Jonkers is hiermee de contactpersoon voor Zuid-Nederland geworden. Naast de inboard motorjachten van
Jeanneau zal Jonkers Yachts ook de outboard motorjachten verkopen. Jonkers
Yachts werkt hiermee naast Boatservice
Dannijs in Meppel, die het motorjacht-

segment in Noord-Nederland vertegenwoordigt. Het nieuwe dealerschap
is voor Jonkers Yachts een aanvulling
op de huidige dealerschappen voor
Linssen Yachts, Maxi Yachts en Dominator Yachts.
Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

De Alm Jachtbouwers
T: 0183-503196
www.alm-jachtbouw.nl
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