TROUWMAGAZINE
TROUWEN op het strand van ameland!
Beachclub The Sunset Veruit de populairste trouwlocatie op Ameland.
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ameland...trouweiland

Wat een wereld. Ameland. Omringd
door zee. Ruisende bossen, de altijd
rollende branding, de lichtbundels
van de vuurtoren die in vertrouwde
cadans langs de hemel gaan. Verstilde
dorpjes, stevige duinpartijen, het
brede Noordzeestrand. Ameland ademt
romantiek. Een weergaloos decor voor
het jawoord.

Wat een moment. Onvergetelijk.
Samen met vrienden, familie. Hier
krijgt de mooiste dag van jullie
leven extra glans. Waarom maken
jullie er niet meteen een korte
vakantie van? Neem de tijd voor
elkaar op Ameland.

Wat bijzonder. Beloof eeuwige
trouw in de vuurtoren. Letterlijk
een toplocatie. Of vier jullie mooiste
dag met het zand tussen de tenen. Zeg
'ja' op Ameland.

Wat een plaatje. Het geluk spat
van de bruidsreportage af. Zien
jullie het al voor je, poseren als
kersvers paar? Tussen het groen van
helmgras, het geel van de duinen.
Aan dat eindeloze strand, met de
blauwe zee als achtergrond.

Wat een dag! Helemaal overzee
en toch lekker dichtbij huis. Het
is maar even met de boot naar die
andere wereld. De wereld waar jullie
toekomst samen begint. Ameland,
liefde voor het leven!
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WELKOM BIJ BEACHCLUB THE SUNSET
Op het uiterste westpuntje van Ameland staat
Beachclub The Sunset. Op het mooiste strand van
Ameland. Echt letterlijk op de punt van het eiland
met de Noordzee links, rechts en recht voor je.

de bediening je op blote voeten een groot stuk
verse watermeloen komt brengen waan je je in het
buitenland. De Leeuwarder Courant omschreef het
als 'Ibiza aan de Noordzee'...

Je kijkt uit over de Noordzee met in de verte
Terschelling en als je goed kijkt zie je nog net
een stukje van Friesland. Beachclub The Sunset
dankt haar naam aan een adembenemende
zonsondergang. Volgens velen de mooiste van
Nederland.

Beachclub The Sunset is een permanent
strandpaviljoen wat dus het gehele jaar geopend
is. The Sunset heeft twee prachtige paviljoens die
los van elkaar gebruikt kunnen worden maar ook
aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo heeft
The Sunset altijd de juiste sfeer; klein en intiem
voor kleinere gezelschappen vanaf 20 personen
maar ook grootst en meeslepend voor grotere
gezelschappen tot wel 2000 personen.

Beachclub The Sunset heeft meedere terrassen. Voor
een uitgebreide maaltijd schuif je aan één van de
stoere houten tafels, om lekker te loungen plof je
neer op één van de grote houten loungebanken
met zoveel kussens dat je er eigenlijk niet meer uit
wil. Koelt het ‘s avonds wat af, dan ga je bij één van
de buitenhaarden zitten die zelfs in de winter nog
genoeg warmte geven om lekker te blijven zitten. Pal
naast Beachclub The Sunset staat op het strand het
'beachterras'. Grote hardhouten loungebanken met
spierwitte kussens staan hier in het zand. Wanneer

Speciaal voor jullie huwelijksdag heeft The Sunset
een prachtig paviljoen ingericht. Stoere stalen
spanten, een vloer van 100 jaar oude hardhouten
schotten gecombineerd met grote witte lampen,
een ‘strakke’ bar en een wand die helemaal open
kan zodat het paviljoen één wordt met het strand.
Gecombineerd met deze unieke locatie in Nederland
maakt dat jullie huwelijksdag heel bijzonder.
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BEACHCLUB THE SUNSET

trouwlocatie
Beachclub The Sunset is veruit de populairste
trouwlocatie op Ameland en een officiële
trouwlocatie waar jullie elkaar het ‘ja’-woord kunnen
geven. Dit kan in ons prachtige Duinpaviljoen, maar ook
letterlijk met de voeten in het zand in ons romantische
trouwprieel. The Sunset legt de loper uit over het strand
en jullie maken je entree via het strand; jullie gasten
zien in de verte op het strand een grote terreinwagen
aankomen. Al ploegend door het zand en met de
door jullie uitgekozen muziek, komt deze auto steeds
dichterbij en stopt recht voor de loper. Jullie gasten
staan opgesteld naast de loper en verwelkomen jullie.
Zo’n entree kan echt maar op één plek in Nederland.
Nadat de ceremonie is voltrokken proosten jullie met
een goed glas Champagne op het beachterras van The
Sunset dat uiteraard voor jullie is gereserveerd. Nu kan
het feest beginnen.
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If you’re not barefoot... you’re overdressed!
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...Een spectaculaire aankomst!
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DE BRUILOFT VAN...

clarice & alex
“Ameland is voor ons heel bijzonder. We zijn er ‘thuis’, want we bezitten daar
een heerlijk familiehuis. Voor ons stond het dan ook vast dat wij zouden gaan
trouwen op ons geliefde eiland. We wilden er een onvergetelijke dag van maken
en dan ga je kijken naar de mogelijkheden.”
We zijn gaan praten met Harold en Egbert en

Die dag was het windstil, zonovergoten en met een

werden heel enthousiast van alles wat zij ons

prachtige zonsondergang. De locatie zag er prachtig uit,

konden bieden. De mogelijkheid bestond om te gaan

de muziek bij onze aankomst schalde over het strand

trouwen op het strand bij The Sunset met uitzicht op

en de speech van de trouwambtenaar was geweldig!

zee! Er zou een prieel komen te staan op het strand

De hele dag verliep ontspannen, met blote voeten in

met banken aan weerskanten van de loper. De gasten

het zand, heerlijke Champagne en een fantastische

konden in Van Heeckeren Hotel in Nes logeren en wij

catering. Tegen de avond hadden we een kampvuur

konden exclusief gebruik maken van alle faciliteiten van

op het strand met een heerlijke zomerse barbecue met

The Sunset om er een knalfeest van te maken.

muziek. Tot in de late uurtjes konden wij dansen op
het strand. Op de achtergrond waren Harold en Egbert

Het enige wat zij ons niet konden garanderen was een

aanwezig om de dag in goede banen te leiden.

zonovergoten dag. Maar stel dat het zou gaan regenen
dan konden we naar binnen om daar te trouwen en het

Wij hebben niets dan lof voor de wijze waarop en

feest te vieren. Harold en Egbert hebben op alle fronten

kunnen het iedereen aanraden om bij trouwplannen

met ons meegedacht om het zo in te kleden dat wij

eens met hen te gaan praten. Onze gasten vragen

ons feest zo konden organiseren zoals wij dat wilden.

frequent aan ons wanneer wij ons volgende feest daar

Wij waren dan ook zo enthousiast dat we gelijk de

gaan geven...

datum hebben vastgelegd. We hebben een aantal keren
met hen overleg gehad bij The Sunset en kregen een
keurige offerte met een tijdsindeling. Onze trouwdag
hadden wij niet anders willen vieren.
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“...Tot in de late uurtjes
dansen op het strand”
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BEACHCLUB THE SUNSET

planning
Door jarenlange ervaring in het organiseren van

Maar ook een strandexpress behoort tot de

bruiloften kunnen wij van jullie huwelijk een

mogelijkheden. Daarnaast is er natuurlijk ook nog een

onvergetelijke dag maken. In de aankomende tijd

mooie koets, een paard en wagen voor op het strand,

zullen jullie voor vele beslissingen komen te staan over

een colonne van huifkarren voor al jullie gasten of

de invulling van jullie bruiloft. Wij denken hier graag in

kunnen jullie zelf aankomen per paard.

mee en adviseren jullie indien gewenst.
Uiteraard weten wij op Ameland ‘de weg’. Zo kunnen

Maar vergeet vooral ook niet dat we op een eiland

wij jullie helpen en adviseren over bijvoorbeeld de

zitten en dus omringd zijn door water. Jullie kunnen

volgende zaken:

dus ook jullie entree maken met een powerboat met
maar liefst 700 pk of jullie gasten laten ophalen met

Vervoer

een eigen privéschip die ook nog even stopt bij een

Het vervoer van jullie gasten en jullie eigen vervoer.

zandbank omdat jullie graag een borrelmoment willen

Natuurlijk hebben wij bussen op Ameland maar wat

midden in de Waddenzee… Hoe vaak maak je nu

denken jullie van een colonne van oldtimers of een

trouwfoto’s met zeehondjes op de achtergrond?

grote terreinwagen voor jullie entree via het strand?
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leuke en
gekke
ideeën!

Overnachtingen
Jullie en jullie gasten moeten natuurlijk ook
overnachten op Ameland. Gaan jullie dit
allemaal regelen voor jullie gasten of geven
jullie jullie gasten een aantal adviezen?
Huren jullie aan aantal bungalows voor de
hele familie of reserveren jullie een aantal
hotelkamers? Ook hiermee hebben wij al de
nodige ervaring. Sterker nog: Beachclub The
Sunset heeft een eigen hotel in Nes met een
schitterende bruidssuite.
Entertainment
Willen jullie een fantastische band, een gave
DJ met een saxofonist of misschien wel een
gitarist. Ook daarin kunnen wij adviseren.
Door de jaren hebben wij al het één en
ander gezien en gehoord op ons podium.
Kinderen
Komen er ook kinderen op jullie bruiloft?
Behalve het strand regelen wij een
springkussen, pony’s en allerlei strandspellen.
Of wat denken jullie van vuurtoren klimmen.
Spektakel
Wij hebben de meest leuke en gekke ideeën
om jullie bruiloft echt bijzonder te maken:
kampvuren, parachutisten op het strand,
beachparty’s, cocktailbarren, vuurshows,
lichtshows en de meest waanzinnige
artiesten. Daag ons maar eens uit.
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De mooiste zonsondergang van Nederland

DE BRUILOFT VAN...

Esther & Thijs
Op vrijdag 26 augustus 2016 hebben wij onze bruiloft bij Beachclub The Sunset gevierd.
Onvergetelijk! De locatie, het strand, het weer, de aankleding, een dag met familie en
vrienden. Alles!

Het is best een onderneming om alle gasten vanaf het vaste land

‘S avonds hebben we genoten van een heerlijk diner (shared dining). Tijdens

naar een Waddeneiland te laten komen, maar we zijn super blij dat

het diner waren er nanny’s aanwezig voor de kinderen, zodat iedereen van

we voor Ameland en voor The Sunset hebben gekozen.

het eten heeft kunnen genieten.
DJ Sebastian en een saxofonist hebben de feestavond geweldig gemaakt;

In de zomer van 2015 kwamen we voor het eerst bij The Sunset en

we hebben gedanst op het strand en heerlijke drankjes gedronken van de

waren we allebei zo enthousiast, dat we bedachten dat dit de locatie zou

cocktailbar. Geweldig.

worden voor onze bruiloft. Tijdens de voorbereidingen hebben we leuke

Wij hebben zo genoten van alles. Zoals onze gasten het ook zeggen… Het

gesprekken gehad met Harold en heeft hij ons heel enthousiast gemaakt

was net een sprookje!

met verschillende ideeën (diner, nanny, springkussen, vuur, regelen van
taxi’s etc.). Ook het contact met de anderen van The Sunset was prettig.
Op de dag hadden we prachtig weer. We hebben eerst samen foto’s
gemaakt met fotograaf Jantina Scheltema en daarna stonden onze gasten
ons op te wachten bij The Sunset.
Het was buiten en binnen mooi gemaakt door een styliste met oa. bloemen,
ballonnen, kaarsjes.
De ceremonie was buiten, iedereen zat heerlijk in de zon op de sfeervolle
houten banken met kussens, wij met de ambtenaar bij het trouwprieel, op
het strand; het zag er romantisch uit.
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“we hebben gedanst op het strand en
heerlijke drankjes gedronken van de
cocktailbar”
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BEACHCLUB THE SUNSET

dinerlocatie
Beachclub The Sunset beschikt over een zeer
professionele keuken met een creatieve chef.
Onze chef luistert graag naar jullie wensen. Willen jullie
met het hele gezelschap eten of juist in een wat kleinere
kring? De mogelijkheden zijn legio; verschillende food
stands, een grote open buitenkeuken of juist een
‘sit down’ diner.
Van saté tot Chateaubriand, van kibbeling tot hele
Noordzeetongen, sushi, oesters, ‘live cooking’, we hebben
het allemaal al heel vaak gedaan. Dit geldt ook voor
onze desserts. Alles kan naar jullie wens aangepast
worden. Het is immers jullie feestje!
Een greep uit de vele mogelijkheden vinden jullie online:
thesunset.nl/groepen
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Live cooking
Onze specialteit is het ‘live cooking’ diner. Hierbij
bemannen onze koks verschillende foodstands waar
de gasten verschillende gerechten kunnen proeven.
Op onze Cimarron houtskool barbecue/smoker
worden de verschillende vleesgerechten bereid.
Aziatische gerechten worden gewokt in één
van de grote wokpannen. Sushi wordt
vers gerolt, makreel ter plaatse gerookt en
oesters vers geopend en gepresenteerd
op crushed ice. Als afsluiter wordt de
Italiaanse ijskar naar binnen gereden.
Er is van alles mogelijk.
Jullie gasten kunnen verschillende
gerechten proeven. Uiteraard geeft de
chef uitgebreid uitleg over de gerechten
die hij serveert.
Natuurlijk kunnen we bij jullie diner
een passend glas wijn serveren.
Ook kunnen jullie vooraf alvast de
wijnen proeven en jullie voorkeur
aangeven.
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DE BRUILOFT VAN...

carlijn & Joost
“Trouwen op Ameland, echt een weekend weg voor ons maar zeker ook voor onze gasten.
Dat is het leuke van een eiland, je bent echt even weg met elkaar. Vrijdagmiddag begint
de voorpret met de eerste foto’s en appjes van gasten die elkaar ontmoeten op de boot
of ergens op het eiland. Heel erg leuk deze voorpret.”
Vrijdagavond hebben we een diner en borrel met een kleine groep

Sunset waar de borrel plaatsvond. Dat zag er gaaf uit: statafels met glazen

vrienden en familie. Heel erg leuk om voor de bruiloft al lekker bij te

Champagne, een ijsbad vol met Corona’s en Vespaqua (DJ op Vespa) die

kletsen en te borrelen. Niet te laat naar bed en oppassen om niet te veel

voor de muziek zorgde. The Sunset verzorgde lekkere hapjes en voor de

te drinken want morgen is de grote dag en we willen geen wallen en

kinderen waren er lollypops. Terwijl de gasten genoten van een hapje en

vermoeide oogjes. Zaterdag na de lunch lopen we met onze kinderen

een drankje konden wij de felicitaties in ontvangst nemen. Terwijl wij lekker

en fotografe Jantina Scheltema mee de duinen in voor een mooie foto

aan het borrelen waren werden in het ander paviljoen de mooie grote ronde

reportage. De reportage eindigt op het strand waar een bolderkar klaar

tafels mooi gedekt voor het diner. We hebben gekozen voor een shared

staat voor onze kinderen om zo samen naar The Sunset te lopen waar

diner, dus op elke tafel werden er grote schalen geserveerd met lekkere

alle gasten op ons wachten. Helaas, er staat een te harde wind waardoor

hapjes. Voor de vegetarische gasten werden er speciale schalen geserveerd,

vooral de kinderen worden gezandstraald. Met één telefoontje wordt het

ook erg smakelijk. De kinderen zaten aan een aparte tafel en hadden hun

plan veranderd en worden we alsnog in een Range Rover scheurend over

eigen lekkere hapjes. Voordat we aan het dessert begonnen was er een

het strand afgezet voor The Sunset. De gasten, binnen in de zaal, zien

prachtige zonsondergang. daarom gingen we nog even snel het strand op

door de compleet geopende deuren in de verte de auto aan komen rijden,

om een paar mooie foto’s te maken. Het feest was echt fantastisch, het ging

de muziek begint te spelen, we stappen uit op de loper en komen de zaal

echt goed los en de dansvloer bleef de hele avond gevuld. De live muziek

binnen waar je ineens oog in oog staat met al je lieve vrienden en familie:

van de saxofonist die tussen de feestende gasten in stond te spelen bracht

Wauw, wat een gave aankomst was dat. De ceremonie was mooi, de

nog eens extra sfeer. De Nobeltjes waarmee The Sunset rond ging, vielen

buitengewoon ambtenaar hield een mooie toespraak en we spraken zelf

erg goed in de smaak bij de gasten. Het was een top feest en het was lang

onze trouwbelofte naar elkaar uit. Spannend maar ook erg persoonlijk om

geleden dat we weer zo enthousiast op de bar hebben gedanst. Omdat we

dit zelf naar elkaar uit te spreken. Ook onze kinderen hadden een plekje in

ceremonie, borrel, diner en feest allen plaatsvonden bij The Sunset ontstond

de ceremonie en ontvingen beide een mooi armbandje. Aan het einde van

er een zeer relaxte en ontspannen sfeer. Geen draaiboeken van minuut tot

de ceremonie knalden we een fles Champagne open en liepen we op luide

minuut maar gewoon genieten van deze mooie dag..

muziek tussen applaudisserende gasten door naar het andere deel van The
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“Echt een
ontspannen
weekend weg met
lieve vrienden en
familie.”
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BEACHCLUB THE SUNSET

LET’S GET THE
PARTY STARTED
25

D E B R U I L O F T V A N ...

Laura & gerben
Na het huwelijksaanzoek op het strand van Hollum in augustus 2015,
vlakbij The Sunset, is de keuze voor onze trouwlocatie snel gemaakt.

Gedurende de voorbereiding van ons huwelijk en tijdens de dag zelf blijkt

Dat de werknemers van The Sunset goed op elkaar zijn ingespeeld, blijkt op dat

dat op alle fronten The Sunset voor ons de juiste keuze is. Omdat we niet te

moment: in drie kwartier wordt alles omgebouwd van een buiten ceremonie naar

lang willen wachten, besluiten we om al in april 2016 te trouwen.

een binnen ceremonie.

Naar aanleiding van het (telefonisch) contact met Harold en Egbert hebben we al
snel door dat ze de zaken goed op orde hebben.
Ze werken met een draaiboek waarin alles wat we bespreken duidelijk staat
vermeld. Dit draaiboek wordt (zelfs tot een paar dagen voor de trouwdag)
meerdere keren op ons verzoek aangepast, als wij toch nog iets anders of extra’s
willen of als vanuit de input van Harold en Egbert een leuk/beter idee wordt
aangedragen. Ze handelen correct, snel en denken met het bruidspaar mee.
De dag voor onze trouwdag nemen Harold en Hanneke (ceremoniemeester van
The Sunset) met ons (onze twee ceremoniemeesters, de kinderen en onszelf)
het draaiboek stap voor stap voor de laatste keer door. Dat is prettig, maar
tegelijkertijd weten we allang dat ze alles onder controle hebben. En dat laatste
is erg fijn om optimaal te kunnen genieten van je trouwdag. Wij hebben ons
tijdens onze trouwdag geen moment druk gemaakt of alles goed zou gaan.
Op onze trouwdag neemt fotografe Jantina Scheltema ons ´s ochtends mee voor
de eerste trouwfoto´s. Tussen de middag willen we nog even rustig genieten van
een lunch zonder dat onze gasten ons voor de ceremonie al zien. Harold regelt
voor ons een lunch bij Proeflokaal Rixt dat op dat moment verder nog gesloten
is. Tijdens de lunch, een uur voor onze ceremonie, wordt vanuit The Sunset
gebeld met de mededeling dat er een zware bui op komst is. We besluiten: dan
trouwen we binnen in plaats van buiten.
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Ondertussen komt Harold ons bij Proeflokaal Rixt ophalen, waarna we in een
ontspannen sfeer richting het strand van Hollum rijden. Met de auto rijden we het
strand op en daar blijven we, buiten het zicht van The Sunset, wachten. Wachten
totdat Hanneke vanuit The Sunset het sein geeft om gas te geven. Na het sein
geeft Harold vol gas en rijden we richting The Sunset waar onze naaste familie
en vrienden ons staan op te wachten.
De bui barst uiteindelijk niet los en wij komen in stralende zon aan. Jammer dat
we binnen zijn getrouwd? Nee, in het geheel niet. We lopen nu via de loper met
aan weerszijden onze gasten naar binnen. De ruimte binnen ademt een intieme,
zomerse strandsfeer uit en tijdens de ceremonie blijven de deuren naar buiten
open, zodat we kunnen genieten van het zicht op de duinen, het strand, de zee
en de zon.
Na de ceremonie staan de taart en chocoladefontein klaar. De kinderen spelen
de rest van de dag op het strand en vervelen zich geen moment. Het diner
is uitgebreid en goed verzorgd. Het ijs met slagroom als nagerecht mogen
de kinderen zelf scheppen en uitdelen. ´s Avonds wordt er in een sfeervolle
setting onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes gitaar gespeeld bij het
kampvuur en genieten we volop. Een foto bij zee tijdens de zonsondergang mag
uiteraard niet ontbreken...
‘Mede dankzij de goede zorgen van The Sunset beleven wij een onvergetelijk
mooie trouwdag.’

“De mensen van The Sunset blinken uit in
meedenken en persoonlijke betrokkenheid.
Vooraf, maar ook op de dag zelf.”
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BEACHCLUB THE SUNSET

feestlocatie
Hoe jullie jullie feest ook willen vieren, het is mogelijk bij Beachclub The
Sunset. Van grote bruiloftsfeesten met honderden gasten tot kleine intieme
recepties, onze ruimtes zijn er uitermate geschikt voor.

Onze bar en ons podium zijn mobiel waardoor
de beachclub zeer flexibel in te delen is. Hierdoor
is het mogelijk om de hele ruimte aan te passen aan de
grootte van jullie gezelschap. De inrichting van onze
beachclub is zeer uniek. Het in 2012 nieuw gebouwde
‘Duinpaviljoen’ is speciaal ingericht voor bruiloften.
Modern en strak gecombineerd met robuuste en oude
materialen geven deze ruimte een bijzondere sfeer.
Alle deuren van het Duinpaviljoen kunnen open en
direct naast dit paviljoen is ons beachterras. Grote
robuuste hardhouten loungebanken met spierwitte
kussens staan hier op het strand. De duinen zijn verlicht
en direct naast het beachterras maken wij een enorm

kampvuur. Ook dit geeft weer zo’n unieke beleving
en sfeer wat echt maar op één locatie in Nederland
mogelijk is… Het entertainment is natuurlijk helemaal
jullie keuze. Willen jullie een enorme band, een gave DJ
met een saxofonist of misschien wel een gospelkoor.
Wat denken jullie van een trompetsolo bij het kampvuur
tijdens de zonsondergang? Beachclub The Sunset
heeft de grootste artiesten al op het podium gehad. Wij
hebben een professionele geluidsinstallatie waar elke
band en DJ graag over draait, een eigen professionele
DJ set en lichtshow. Deze is nog uit te breiden met
extra podiumlicht, een ledbooth, een led wall, lasers,
CO² kanonnen, confetti shooters en nog veel meer.
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Door de jaren heen hebben wij
samengewerkt met vele bands, Dj’s
en artiesten. Wanneer jullie het op prijs
stellen kunnen wij met jullie meedenken
over de geschikte invulling voor jullie
bruiloftsfeest.
Tijdens de feestavond kunnen wij onze
luxe canapés en warme hapjes serveren
maar ook een hapjesbuffet is een optie. Of
wat denken jullie van een oesterman, een
viskraam of zelfs een patatkraam.
Een absolute aanrader is onze cocktail bar;
Mojito, Margarita, Sex on the beach, Long
island ice tea, G&T, Piña colada en nog veel
meer. Onze bartender staat de hele avond
cocktails te shaken voor jullie gasten.
Allemaal vers gemaakt met veel vers fruit
en héél erg lekker.
Voor Beachclub The Sunset is niets
te gek. We hebben al auto’s en boten
binnengereden als cadeau en we
organiseren meerdere malen per jaar
feesten voor ruim 2000 personen. Alles
wat jullie bedenken maken wij waar!
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Groots en meeslepend of klein
en intiem: alles is mogelijk
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D E B R U I L O F T V A N ...

jorien & ronald
“Als we trouwen doen we het hier en dan moeten de meiden groot genoeg
zijn”. Dat zeiden we vaak als we weer een weekend of vakantie op Ameland
doorbrachten. En zo ging het ook.
Na een aanzoek op Ameland planden we onze

trouwen op het strand. De ceremonie is daarom naar

trouwdag op 29 april 2016 en namen we contact

binnen verplaatst, maar ook binnen is het een mooie,

op met The Sunset, waarna we al snel een offerte

romantische en fijne plek om de ceremonie te vieren.

kregen op basis van onze wensen. Daarna volgde
een leuk en persoonlijk gesprek met Harold bij The
Sunset. Het voorlopige draaiboek werd doorgenomen
en we kregen waardevolle tips en adviezen voor onze
trouwdag waar, naast onze dochters Jente en Nina,

verplaatst van het strand naar het terras, overal werd
een oplossing voor aangedragen. De chocoladefontein,
springkussen en kampvuur met marshmallows waren

ook veel andere kinderen bij aanwezig zouden zijn.

favoriet bij alle kinderen. Wat hebben ook zij genoten

Huwelijksceremonie, borrel met chocoladefontein, diner

Door het draaiboek de dag voor het huwelijk nog

en feestavond met kampvuur werden gepland bij The
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Ook het springkussen werd vanwege de wind

eens door te nemen, de fijne contacten, de strakke

Sunset. Heel fijn om alles op één locatie te hebben.

organisatie, leuk, deskundig en behulpzaam personeel

Onze trouwdag was een zonnige dag, maar vanwege

waar we nog lang met veel plezier op terug zullen

de kou en harde wind konden we helaas niet

kijken!

en goed eten was het voor ons een fantastische dag

“De chocoladefontein, springkussen
en kampvuur met marshmallows waren
favoriet bij alle kinderen. Wat hebben
ook zij genoten!”
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DE BRUILOFT VAN...

Esther & Ewolt
In maart 2010 leren we elkaar kennen op The Sunset. Nadenken
over een trouwlocatie hoeven we dan ook niet!

Op 17 juni 2016 is het eindelijk zover, de hele week heeft het

Na de Cava is het tijd om aan tafel te gaan. We dineren aan grote ronde

geregend, maar op onze dag schijnt de zon!! Onze trouwdag is vanaf

tafels en genieten van een heerlijke BBQ met verschillende soorten vis en

het begin fantastisch, we komen aan bij het Van Heeckeren Hotel en hier

vlees, afgesloten door een Italiaans ijskar met lekkere soorten ijs!

staat iedereen voor ons klaar, van hulp bij de bagage tot een lekker drankje,
alles wordt geregeld.
Het duinpaviljoen en het bijbehorende strand zijn omgetoverd tot een
prachtige setting. Zo ligt er op het strand een witte loper omringd door
lekkere loungebanken. Omdat we alles op dezelfde locatie vieren hoeven
we niet op de tijd te letten, zijn we de hele dag relaxed, hebben we geen
haast en kunnen we ultiem genieten van alle lieve mensen om ons heen!
Aan het einde van de middag staat de ceremonie gepland. Vooraf aan
de ceremonie gaan we foto’s maken bij de vuurtoren, in het bos en op
het strand. Hierna worden we opgepikt met de Range Rover om op een
spectaculaire manier aan te komen bij The Sunset. Na een prachtige
ceremonie in de zon wordt een glas Cava gebracht en toosten we met
familie en vrienden in de zon op een prachtige dag.

40

Hierna is het tijd voor feest, en dit hebben we dan ook gedaan. We hebben
gekozen voor DJ Sebastian Davidson en hij weet hoe je er een knalfeest
van maakt! Op het strand brandt een heerlijk kampvuur omringt met
dezelfde lekkere loungebanken. Al met al hebben we een fantastische dag
gehad en was alles tot in de puntjes geregeld!

“Omdat we alles op
dezelfde locatie vieren
hoeven we niet op de tijd
te letten, zijn we de hele
dag relaxed”
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HOTEL

van heeckeren
Midden in Nes, het bruisende centrum van
Ameland met alle winkels, café’s en restaurants,
ligt het Van Heeckeren Hotel. 10 minuten van de
veerboot en 10 minuten van het strand.
Van Heeckeren Hotel is de ideale ‘uitvalsbasis’ voor jullie
huwelijksfeest. Het onlangs gerenoveerde hotel beschikt
over mooie, stijlvol ingerichte suites en kamers die van
alle hedendaagse luxe zijn voorzien: een comfortabele
‘living’ met een grote led tv, een luxe minibar en een Jura
espresso machine voor verse bonen koffie en Mr. Jones
tea. Daarnaast serveert Van Heeckeren Hotel het meest
uitgebreide ontbijt van Ameland.
Wanneer jullie jullie huwelijksfeest bij Beachclub The
Sunset houden kunnen wij een fantastische ‘package’
aanbieden; een gereduceerde prijs voor al jullie gasten,
lekker uitslapen, laat ontbijten met de hele groep en een
heerlijke bruidssuite voor jullie zelf.
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D E B R U I L O F T V A N ...

karen & paul
Trouwen op de allermooiste locatie van Ameland. Een onbereikbare droom? Dat leek zo,
maar wel een die voor ons werkelijkheid werd op 29 mei 2015.
Wij vierden onze hele dag bij The Sunset. Samen met familie en

op ingericht. Ondanks het Hollandse weer trouwden en feestten wij volop

vrienden beleefden we een prachtige ceremonie met spectaculaire

met de allure van het strand zonder dat we ons programma, zelfs inclusief

aankomst, een relaxte receptie, bourgondische barbecue én een spetterend

barbecue, hoefden te wijzigen. Men is zeer flexibel en doet alles in goed

feest. Van A tot Z verliep de dag zoals wij ons dat voorgesteld hadden en

overleg. Ook wat betreft de aankleding verliep alles op rolletjes. The Sunset

dat was grotendeels te danken aan de inzet van het personeel van The

biedt alle ruimte om de zaal de avond van te voren naar eigen voorkeur te

Sunset. Vanaf de allereerste bespreking tot aan het laatste rondje hebben

versieren, bovenop de mogelijkheden die er al zijn om de ruimte sfeervol

wij ervaren dat ze er echt alles aan te doen om de dag tot een onvergetelijk

aan te kleden.

feest te maken.
Dat fijne gevoel begon al bij de allereerste bespreking. Een sfeer waarin alle

ceremoniemeesters waren gespannen of alles zou gaan zoals gepland

opties en mogelijkheden op tafel werden gelegd. De vele mogelijkheden die

en gedacht. Dat was zeker het geval! Het personeel van The Sunset heeft

The Sunset zelf biedt zijn prachtig. Wij hadden echter onze eigen wensen

ons de gehele dag laten zien dat het hun missie was om onze trouwdag

en slechts een beperkt budget om die waar te maken. Dat bleek geen

onvergetelijk te maken en dat duidelijk met veel plezier. Het was geweldig

probleem. “Het is jullie feestje, wij passen ons daarop aan”, was het motto.

om te voelen dat we ons nergens zorgen over hoefden te maken.

Er werd inderdaad echt meegedacht. Ook de flexibiliteit om op afstand te
overleggen en om nog zaken aan te passen na het tekenen van de offerte
was voor ons erg prettig, want niets is zo veranderlijk als de planning van
een bruiloft ;).
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Het belangrijkste is natuurlijk de dag zelf. Wij, maar ook de

Wat ons betreft raden we iedereen aan om te trouwen bij The Sunset. Of
je nu een enorm budget hebt of iets meer op de centen moet letten: je
kan je trouwdag geheel naar wens vormgeven. Het personeel van The
Sunset denkt met je mee en maakt dat je een onvergetelijke dag hebt op

Bij die planning hoopten we natuurlijk op mooi weer. De werkelijkheid?

de mooiste trouwlocatie van Ameland. Bij The Sunset hebben wij onze

Storm! Windkracht vijf, en dat eind mei. The Sunset is hier echter helemaal

trouwdag echt beleefd als een droom die werkelijkheid is geworden.

“Bij The Sunset hebben wij onze
trouwdag echt beleefd als een droom die
werkelijkheid is geworden.”
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GRANDCAFE

van heeckeren
Op 150 meter van het hotel, midden in het centrum van
Nes, vind je Van Heeckeren Grandcafé.
Strijk neer op één van de loungebanken op het verwarmde
terras waar jullie het hele jaar buiten kunnen zitten. Grote
vuurhaarden op het terras, een eigentijdse inrichting, een goede
keuken en gastvrije bediening maken Van Heeckeren Grandcafé
tot dè hotspot van Nes.
Veel van jullie gasten zullen de avond voor jullie huwelijk al op
Ameland zijn. Van Heeckeren
Grandcafé is dan de locatie om de avond voor jullie huwelijk
een pre-wedding borrel te organiseren. Op deze manier kunnen
jullie gasten alvast kennis maken met elkaar of juist weer
eens uitgebreid bijkletsen met kennissen of familie die ze al
een lange tijd niet gezien hebben. Voordeel is dat ze op jullie
huwelijksfeest de dag erna gelijk kunnen beginnen met feesten!
Overigens is Van Heeckeren Grandcafé ook een hele mooie
locatie voor jullie huwelijksreceptie of diner.
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DE BRUILOFT VAN...

Maike & Laurens
Na onze verloving begon een jaar vol voorbereiding en voorpret. Het begint natuurlijk
allemaal bij een locatie uitzoeken die voldoet aan al je wensen.

Wij zochten een plek waar we konden trouwen met onze voeten in

Alle clichés zijn waar: de dag zelf wordt echt de mooiste dag van je leven.

het zand, waar er een vakantiesfeer heerst en waar we ons eigen

En alle mensen van de Sunset organiseren het zo tot in de puntjes, dat je

festival konden organiseren. De Sunset voldeed aan al onze wensen. We

nergens naar om hoeft te kijken. Al onze gasten waren een (lang) weekend

zijn veel strandtenten afgegaan, maar nergens hadden we zo’n gevoel van

naar Ameland gekomen, waar het vakantiegevoel al op de boot begint.

‘een eigen stukje strand’ als hier.

Op 2 juli 2016 hebben we ja tegen elkaar gezegd en daarna geproost met

De gesprekken met Harold over onze dag waren professioneel en
persoonlijk. Hij luistert ontzettend goed naar al je ideeën, denkt proactief
mee over de uitwerking en heeft een fantastische ‘niets is te gek, gaan we
regelen’ instelling. We hebben ontzettend genoten om samen met hem
onze Pinterest door te nemen en met zijn aanvullingen hebben we onze
dag item voor item opgebouwd. En zo kwamen de badkuip vol met ijs en
Corona’s, de foodstalletjes met biologische pulled pork en hamburgers en
raket ijsjes op het draaiboek van deze festival bruiloft te staan.
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Corona’s. Geen taart voor ons, maar een hele grote borrel plank die wel
3 tafels in beslag nam. Nog meer eten volgde met de foodstalletjes, die
geweldig in ons ongedwongen festival thema pasten. De dag eindigde met
een knalfeest waarbij de mooie deuntjes van onze DJ’s hard uit de ‘Ibiza
proof’ geluidsinstallatie schalden en met onze eigen Burning Man die we in
het grote kampvuur van de Sunset hebben gegooid. Wat een topdag!

“De Sunset voldeed aan
al onze wensen”

Foto Sjoerd Booij
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PROEFLOKAAL

rixt
Eveneens op zo’n 150 meter van het Van
Heeckeren Hotel, midden in het centrum van Nes,
vind je Proeflokaal Rixt. Grote ronde tafels, een
open keuken en gedroogde hammen: Rixt is STOER!

Op de kaart vind je verschillende carpaccio’s, hammen,
spiesjes, nachos, burgers en nog vele andere heerlijke
gerechten. Vooral voor de echte vleesliefhebbers heeft
Proeflokaal Rixt een uitdagende kaart.

Proeflokaal Rixt is dé plek om de avond voor jullie
huwelijksfeest te dineren met vrienden en familie.
Daarnaast is Proeflokaal Rixt een fantastische locatie
voor bijvoorbeeld jullie receptie. Door de geveldeuren
helemaal open te zetten wordt het terras één met
binnen.

Proeflokaal Rixt wordt dan helemaal naar jullie wens
ingericht en aangekleed. Uiteraard wordt het helemaal
voor jullie gereserveerd. Voor groepen tot 100
personen creëer je een geweldige sfeer.
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DE BRUILOFT VAN...

ester & robin
Op 11 september 2015, een mooie nazomerse dag, gaven wij
elkaar het ja-woord op het strand van Ameland.
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We wisten dat we op Ameland wilden gaan

persoonlijk. Onze moeders vertelden onze levensloop

trouwen, maar waar wisten we nog niet. Al snel

en toen wij elkaar vertelden waarom we voor elkaar

kwamen we uit bij Beachclub The Sunset, toen we

hebben gekozen was het plaatje helemaal compleet.

het zagen was het vrij duidelijk dat The Sunset de

Daarna ontkurkten we de Champagne en gingen we

perfecte locatie voor ons zou zijn. En helemaal na

toostend met z’n allen op de foto. Tijdens de receptie

de gezellige en informatieve gesprekken die we met

konden onze gasten boogschieten, vliegeren, springen

Harold en de rest van de crew hebben gehad. We

op een springkussen, relaxen en uiteraard taart eten.

begonnen ’s ochtends in het Van Heeckeren Hotel

Genoeg te doen voor iedereen. Jong en oud hebben

en gingen met fotografe Jantina Scheltema op stap

zich prima vermaakt. Na een overheerlijke barbecue,

voor de foto’s. Eerst even wat plaatjes schieten in Nes,

mooie zonsondergang, Italiaanse ijsjes en diverse

bij de vuurtoren en via het bos liepen we de duinen

hapjes kon het feest beginnen. Onder leiding van de

over om vervolgens relaxed over het strand te lopen

DJ en saxofonist stroomde de dansvloer vol en buiten

richting The Sunset en wij nog even een moment voor

kon er bij het kampvuur onder de sterrenhemel lekker

ons zelf hadden. Met het nummer Sunshine Reggae

worden gekletst. Voor ons was het een onvergetelijke

op de achtergrond kwamen wij aanlopen terwijl

dag en hebben daar samen met onze gasten volop van

onze vrienden en familie heerlijk in het zonnetje op

genoten. We genieten er nog elke dag van!

ons zaten te wachten. Het was leuk om de verraste

En dat alles mede dankzij de hulp/gastvrijheid van

gezichten te zien toen de gasten ons in de gaten

Harold, Egbert, de crew van The Sunset en Jantina. Echt

kregen. De huwelijksceremonie was heel mooi en

een perfecte trouwlocatie!

“Tijdens de receptie
konden onze gasten
boogschieten,
vliegeren, springen
op een springkussen,
relaxen en uiteraard
taart eten.“
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Winter wedding
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van der gang kleermakers uit dokkum,
145 jaar het kostuum trouw

grote breedstraat 7 / 11 . dokkum . 0519 29 23 07
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tel. 0519 554 280
thesunset.nl
info@thesunset.nl

