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Doe je ogen maar eens dicht en stel je voor… 

Het warme zonnetje op jullie schouders tijdens de trouwceremonie, 
het geluid van de altijd rollende branding tijdens een overheerlijk diner 
waar jullie samen met vrienden en familie van aan het genieten zijn, een 
magisch roze lucht bij de zonsondergang terwijl je je bruidsschoenen 

uittrekt om op je blote voeten onder de sterrenhemel te dansen.

Wat een wereld. Ameland. De wereld waar jullie toekomst gaat beginnen. 
Jullie huwelijk is de mooiste dag van jullie leven. En om die belangrijke 
dag nog mooier te maken, trouwen jullie op een geweldige locatie onder 

de Amelander zon. Helemaal over zee, maar toch dicht bij huis. 

Romantischer kan het niet; de prachtige Noordzee, de ruisende branding, 
het uitgestrekte strand en een adembenemende zonsondergang: het 
perfecte canvas voor een sfeervol huwelijk. Wat een moment, het wordt 
onvergetelijk, daar zorgen we voor. Omringd door familie en vrienden 

geven jullie elkaar het jawoord, met jullie voetjes in het zand en een
zeebriesje door jullie haren. 

 
“And so the adventure begins...”

Trouwen op Ameland
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Op het uiterste westpuntje van Waddeneiland Ameland staat Beachclub The Sunset. Deze ‘laid back spot’ staat ook 
wel bekend als ‘Ibiza aan de Noordzee’. 

Hardhouten loungebanken, spierwitte kussens, zandkleurige details met een snufje rotan: island vibes all over the place. Voetjes in het 
zand, cocktail in je hand plus een uitzicht waar je u tegen zegt. You get the point. Beachclub The Sunset is en heeft alles wat je van een 
lekkere beachclub wilt dat het is. En dan hebben we het alleen nog maar over hetgeen waar de ogen op gelegd worden. Want zowel 
binnen als buiten op het beachterras worden de hele dag door de lekkerste gerechten en beste wijnen geserveerd. Als je er eenmaal een 
plekkie hebt veroverd, wil je er nooit meer weg. ‘s Avonds dineer je aan zee terwijl je naar de mooiste zonsondergang van Nederland aan 
het kijken bent. Do we need to say more? 

Beachclub The Sunset is de meest bijzondere plek op Ameland om te trouwen. Bruidsparen die jullie voor gingen beamen dit. In dit 
magazine een aantal hele leuke verhalen, waarin bruidsparen hun ervaringen delen en een beeld geven van hun bruiloft. 
De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos; de ceremonie, de receptie, het diner en een knalfeest, we kunnen het van A tot Z verzorgen. 
Er zijn verschillende ruimtes die los van elkaar gebruikt kunnen worden, maar ook aan elkaar én direct aan jullie privéstrand gekoppeld 
kunnen worden. We bieden dan ook een binnen- en buiten locatie aan voor gezelschappen van uiteenlopende grootte. Of het nu gaat 
om een intieme bruiloft of een knallend en groot feest, bij Beachclub The Sunset is heel veel mogelijk. 

Alle ruimtes ademen een ongedwongen en fi jne beachy sfeer. Ons Duinpaviljoen is één van deze ruimtes. Door de enorme 
raampartijen, houten elementen, vele planten en directe toegang tot het strand ontstaat er een bijzondere sfeer. En maak ook vooral 
kennis met onze kas. Deze is heel uniek, picture perfect en leent zich uitstekend voor jullie huwelijk. Een lichte ruimte, direct gelegen aan 
het strand met een fantastisch uitzicht over de Noordzee. Het voelt net of zijn jullie buiten op het strand. 

Beachclub The Sunset
Welkom bij....
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De liefde vier je natuurlijk op het strand. Maak van 
jullie trouwdag daarom een onvergetelijke happening 
bij Beachclub The Sunset! Trouwen op het strand is dé 

droom van veel brides to be.
 

Bij Beachclub The Sunset worden jullie dromen werkelijkheid. 
Deze offi ciële trouwlocatie is veruit de populairste op Ameland. 

We hebben alle ingrediënten in huis om van jullie trouwdag een 
onvergetelijke dag te maken. Trouwen kan in ons Duinpaviljoen, in 
de kas of met de voetjes in het zand in ons romantische prieel. We 

rollen de door jullie uitgekozen loper uit en terwijl jullie 
gasten in spanning wachten maken jullie een spectaculair entree 
met een stoere terreinwagen, of misschien komen jullie te paard? 
De alles-is-mogelijk-mentaliteit staat centraal bij ons. Daag ons 

maar eens uit, geen wens is te gek.

Na de ceremonie knallen jullie de kurken en serveren wij iedereen 
een feestelijk glaasje bubbels. Cheers! En terwijl jullie uitgebreid 

toosten maken wij ons op voor het diner en natuurlijk dat feest 
waar nog héél lang over zal worden nagepraat. 

Let’s get the party started!

Trouwlocatie
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Met een aanzoek op het strand van Ibiza lag de lat vrij hoog. We zochten een idyllische plek met mooi weer, 
voetjes in het zand en een cocktail in de hand. Mediterrane hapjes en een lekker stuk vlees van de bbq. Een 
ongedwongen sfeer en een dansvloer waar je halverwege de nacht de laatste gasten vanaf moest vegen. Zoiets 
zagen we voor ons! 

Iedereen moest vooral niet naar huis willen of kunnen en de dagelijkse drukte ook echt even achter laten. Niet alleen voor onszelf en de 
directe familie moest het een minivakantie zijn waar we veel tijd en aandacht voor elkaar konden hebben, de andere gasten moesten 
hier ook echt naar uitkijken en achteraf vooral over napraten. De appgroep ter aankondiging van ons huwelijk hadden we immers al 
“The Party of the Year” genoemd, dus met een trouwzaaltje in het gemeentehuis kwamen we niet weg. Toch moesten we trouwen op 
Ibiza uit ons hoofd zetten. Niet alleen vanwege de torenhoge prijzen die ze vragen voor locaties, ook omdat een gesloten huwelijk daar 
een toneelstukje zou zijn waarbij er geen enkel rechtsgeldig document getekend zou worden. Bovendien waren de lokale wetten voor 
geluidsoverlast bij privévilla’s net aangescherpt. Maar wat moet je dan? Als het unieke gevoel van een eiland direct de sfeer uitademt 
van hoe wij onze liefde wilde bezegelen? Een kleine online zoektocht bracht ons bij Beachclub The Sunset, waar ze zichzelf vanwege de 
ligging, sfeer en aankleding “Het Ibiza van Nederland” noemden. Nou, dat leek ons wel wat! En inderdaad, het buffet kon in mediterrane 
stijl, de wijn smaakte prima, de zon zou zakken in de zee en ons droomscenario leek zich hier te kunnen voltrekken. Na één goed gesprek 
bij Beachclub The Sunset bleken ook de afspraken zeer professioneel op papier te komen. Van ijscokraam tot gasten met een allergie en 
van de opkomst via het strand tot het plaatsen van de banken uit de wind, aan alles werd gedacht. Hierdoor is een ceremoniemeester 
eigenlijk niet nodig en was het ook erg makkelijk om de weken vooraf nog wat aanpassingen te doen. De beste fotograaf, visagist of 
kapper is via hen ook zo gevonden. Zelf zijn we muziekliefhebbers, dus onze eigen deejay meenemen, zangeres en verrassingsoptreden 
regelen, was ook geen punt.

De professionaliteit en ervaring bleek ook op de dag zelf. Ook al wisten wij op papier hoe alles zou gaan verlopen, het klopte tot op de 
millimeter en overtrof al onze verwachtingen. In een zeer relaxte sfeer werd iedereen constant voorzien van de lekkerste hapjes, drankjes 
en Nobeltjes! Er was geen stress bij personeel, eventmanager, ceremoniemeester en dus ook niet bij ons. Toen aan het eind van de 
avond, of was het al middernacht geweest, zelfs het barpersoneel meeliep in de polonaise, bleek wel dat we samen een goed feest 
hadden neergezet. Een dag, een feest en vele gedenkwaardige momenten waar zowel familie, als vrienden en uiteraard wij zelf nog vaak 
aan terugdenken. Ligt je lat ook nogal hoog en wil je een onvergetelijke bruiloft? Dan weet je dat je hier goed zit. Dank Sunset team! 

Marije & Sander
De dag van...

10 11





Trouwen is een heel bijzondere gebeurtenis. Jullie 
willen een goed en vertrouwd gevoel krijgen bij het 
organiseren hiervan. En terecht! 

Veel bruidsparen gingen jullie voor en door jarenlange ervaring 
in het organiseren van bruiloften maken wij van jullie dag, de 
mooiste dag. De komende tijd komen jullie voor veel belangrijke 
beslissingen te staan. Bij Beachclub The Sunset snappen we dat 
het naast ontzettend leuk ook heel spannend is. No stress! Kom 
vrijblijvend oriënteren, we helpen jullie graag. Samen nemen wij 
jullie wensen door met één doel voor ogen: jullie dag moet van 
top tot teen kloppen. We bespreken dan ook graag alle opties 
met jullie onder genot van een kop koffi e. Want opties, die zijn 
er in overvloed! We helpen jullie graag bij het organiseren van de 
ceremonie, de borrel, een uitgebreid diner en natuurlijk het feest. 
Ook denken we graag mee als het gaat om zaken als vervoer, 
overnachtingen, entertainment, spektakel en activiteiten voor de 
kleinere gasten. Wij zijn heel fl exibel; we nemen met veel plezier 
al jullie zorgen uit handen, maar bieden ook graag de ruimte om 
jullie eigen ideeën te realiseren.

Vervoer
We denken graag met jullie mee over het vervoer van jullie zelf  
en dat van jullie gasten. De mogelijkheden zijn legio. Wil je écht 
gegarandeerd een spectaculaire entree maken? Stap dan in onze 
stoere Range Rover. Of komen jullie te paard? 

Voor jullie gasten kunnen we bijvoorbeeld een colonne met 
huifkarren regelen en daarnaast behoort ook de Strandexpress 
tot de mogelijkheden. Vergeet ook vooral niet dat we omringd 
zijn door water waardoor jullie dus ook letterlijk in het 
huwelijksbootje kunnen stappen. Maak een spetterend entree 
met een gave powerboat of met jullie eigen privé schip. 
We hebben de gekste en leukste ideeën!

Overnachtingen
Jullie gasten gaan natuurlijk ook overnachten op Ameland. Ook 
hierin hebben we ervaring en denken we graag met jullie mee. 
Sterker nog: Beachclub The Sunset heeft op maar liefst drie 
verschillende locaties op Ameland hele gave accommodaties, 
namelijk Van Heeckeren Hotel en Van Heeckeren Apartments & 
Suites. Denk aan de hele mooie designkamers en hagelnieuwe 
appartementen op nog mooiere locaties. Knap, propvol en 
persoonlijke aandacht on fl eek. Ze zijn er in alle soorten en maten 
en beschikken over geweldige eigenaardigheden. Denk aan 
dubbele regendouches, bubbelbaden en platenspelers! 
Deze accommodate kunnen we voor jullie gasten reserveren, 
door middel van een leuke package deal. En niet te vergeten; 
voor jullie twee hebben we een fantastische bruidssuite! 
De volgende ochtend genieten jullie gezamenlijk van het meest 
uitgebreide ontbijt van Ameland en kijken jullie terug op een 
waanzinnige dag.

Planning & Organisatie
Entertainment
En wat maakt jullie huwelijksdag 
compleet? Juist. Muziek. Muziek 
roept herinneringen op en dat is 
nu precies wat we willen! Dat 
nummer tijdens de eerste kus. Het 
liedje van jullie mooiste vakantie. 
Maak kennis met DJ Sebastian 
Davidson, hij sluit volledig aan bij 
jullie wensen en maakt er een 
onvergetelijke avond van. Willen jullie 
ook een saxofonist? Of misschien 
zelfs een gitarist die ‘s avonds bij het 
kampvuur voor een geweldige sfeer 
zorgt. Allemaal mogelijk.

Spektakel
Wij hebben de leukste en gekste 
ideeën om jullie trouwdag dat echte 
wauw-effect te geven. Wanneer 
de zon onder gaat maken we een 
kampvuur en maken  we er een 
echte beachparty van! Maar denk 
ook aan een cocktailbar, vuur- en 
lichtshows en de meest waanzinnige 
artiesten. Daag ons maar eens uit!

Kids
We denken ook aan de kleinere 
gasten onder ons. Naast dat het 
strand natuurlijk al dient als één 
grote speeltuin, kunnen we ook voor 
een springkussen zorgen én zelfs 
voor leuke strandspellen en 
activiteiten in samenwerking met 
Outdoor Ameland!
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In de maanden na onze verloving startten we met de zoektocht naar dé ultieme trouwlocatie. We kwamen veel 
mooie locaties tegen, maar altijd ontbrak de ‘wauw-factor’. Tot het moment dat we er achterkwamen dat we ook 
op Ameland konden trouwen. Ameland voelt tenslotte een beetje als ons tweede thuis, aangezien we er beide van 
jongs af aan meerdere keren per jaar komen.

We maakten meteen een afspraak met Beachclub The Sunset en voeren op een warme zomerdag naar Ameland. De uren voorafgaand 
aan de afspraak lagen we op het strand te wachten. Toevalligerwijs vond er op dat moment een bruiloft én een jubileumfeestje plaats. 
Die combinatie van zon, zee, strand, muziek en brede glimlachen blies meteen onze laatste twijfels weg: wij moesten en zouden gaan 
trouwen op Ameland. Door het gesprek met Mirella en Harold werden we nóg enthousiaster. We stonden versteld van het ruime aanbod 
aan mogelijkheden: een badkuip gevuld met diverse ijskoude biertjes, een heuse cocktailbar, de lekkerste streetfood-hapjes in plaats van 
het standaard bittergarnituurtje of sfeerverlichting in de duinen. Al hadden we onze entree met een parachute willen doen: alles kon en 
mocht. Het enige wat ze ons niet konden garanderen was een zonovergoten dag, maar uiteraard lagen daar wel alternatieve scenario’s 
voor klaar. Wij hebben het meedenken van Mirella en Harold als heel fi jn ervaren: zij beantwoordden onze vragen al vaak voordat we ze 
konden stellen. Zij zorgden ervoor dat we smoorverliefd werden op deze droomlocatie. We legden de trouwdatum meteen vast en we 
ontvingen snel de offerte die tot in de kleinste details was uitgeschreven. De offerte was niet in beton gegoten: iedere keer als wij een 
wijziging wilden doorvoeren, kregen we keurig een nieuwe offerte toegestuurd. Zelfs vlak voor de bruiloft konden we nog het een en 
ander aanpassen. Deze fl exibiliteit en transparantie hebben wij als erg fi jn ervaren!

Op 5 juli 2019 mochten wij elkaar het ja-woord geven in de Hervormde Kerk te Nes, om vervolgens met een bus vol gasten naar 
Beachclub The Sunset te rijden. Eerst borrelden we op het zonovergoten strand, daarna genoten we van een verrukkelijk live-cooking 
diner, en we sloten af met een feestavond die tot in de late uurtjes duurde. Het was zelfs zo gezellig dat we het feest een half uur langer 
hebben laten doorgaan. De volgende dag, tijdens de after-wedding borrel bij Grandcafé Van Heeckeren, konden we nog even rustig met 
de gasten terugkijken op onze mooiste dag. Trouwen bij Beachclub The Sunset was niet alleen voor ons een schot in de roos. Ook onze 
vrienden en familie spreken nu nóg over deze geweldige dag. Doordat onze gasten op het eiland overnachtten, voelde het voor iedereen 
alsof men op vakantie was. Hierdoor verliep de dag super ontspannen en kreeg onze bruiloft een magisch karakter. Zonder Mirella, 
Harold en de rest van het team was dit echter niet gelukt. Aanstaande echtgenoten krijgen van ons dan ook het dringende advies om 
met Beachclub The Sunset te gaan praten, want mooier dan dit ga je het echt niet vinden!     

Nynke & Jan Jacob
De dag van....
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Diner
Beachclub The Sunset beschikt over een zeer professionele keuken met een creatieve chef die graag met jullie mee denkt. Jullie wensen 
staan centraal. Ook hier zijn de mogelijkheden weer legio; willen jullie graag een sit down diner met over de top gedekte tafels, of juist 
een walking diner met allerlei gave foodstands en statafels? Eten met de voetjes in het zand of liever in het Duinpaviljoen of in de kas? 
Ons maakt het niet uit, het is jullie feestje.

Live cooking is één van onze specialiteiten. Onze koks bemannen hierbij verschillende foodstands waar jullie en jullie gasten al het lekkers 
kunnen proeven. Vleesgerechten worden bereid op onze Cimarron smoker, Aziatische gerechten worden gewokt in enorme wokpannen 
en sushi wordt vers gerold. Makreel wordt ter plaatse gerookt en oesters worden vers geopend en heel mooi gepresenteerd op crushed 
ice. Uiteraard geven onze koks maar al te graag uitleg over de verschillende gerechten. Houden jullie wel ruimte over een toetje? En last 
but zeker not least: Na het diner rijden we onze Italiaanse ijskar binnen. Smullen maarrrrr!

Drinks
We snappen het. Bij goed eten hoort een goed glas wijn. We laten jullie graag van tevoren kennis maken met onze (top)wijnen, zodat 
jullie een voorkeur kunnen aangeven. Naast heel veel lekkere wijnen schenken we natuurlijk ook verschillende (speciaal) bieren, 
kleurrijke cocktails en heel veel lekkere G&T’s. Dranken kunnen wij heel mooi presenteren in een met crushed ice gevulde badkuip en 
daarnaast kunnen we ook een hele gave cocktailbar verzorgen. Maar, nog fantastischer is onze caravan. Deze dient als ‘bar’. Niet zomaar 
een bar, maar een ware eyecatcher op jullie trouwdag!

Bites
Tijdens de borrel en tijdens het feest voorzien we jullie en jullie gasten graag van wat lekkere bites. Denk hierbij aan warme- en of koude 
hapjes, een XXL borrelplank of antipasti plank. Of zullen we langs komen met een enorme surfplank sushi? Misschien hebben jullie zelf 
nog een leuke creatie die niet te missen is op jullie huwelijksdag. Natuurlijk serveren we deze ook graag. 

Diner, drinks & bites
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Na het aanzoek op Mallorca gingen we op zoek naar een geschikte locatie voor ons huwelijk. Omdat wij regel-
matig op Ameland kwamen stond “Beachclub The Sunset” hoog op ons wensenlijstje. Na het eerste gesprek met 
Mirella waren we eigenlijk al overtuigd. Door de mogelijkheden, de professionaliteit, het meedenken en ruimte 
geven aan al onze ideeën was de keus al snel gemaakt.

Voor onze dag hebben we gebruik gemaakt van zowel het Duinpaviljoen als het beachterras. Het paviljoen voor het diner en als 
mogelijke uitwijk bij een bui en het beachterras voor de ceremonie en het feest. Daarnaast hebben we het hele weekend enorm 
genoten van één van de erg mooie The Sunset Apartments. Op de dag zelf werden tussen half drie en drie uur onze gasten ontvangen bij 
Beachclub The Sunset. Het was zonnig en warm weer. Kort daarvoor waren wij uit ons appartement opgehaald door Jantina Scheltema, 
onze fotografe. De foto’s werden gemaakt bij de vuurtoren en bij de duinen ter hoogte van de Waddendijk waar ook Hans Kuperus van 
manage ’t Jutterpad ons stond op te wachten met Jelle en Hiske. Twee mooie Friese paarden waar we in een eerder weekend tijdens een 
strandrit al eens kennis mee hadden gemaakt. Na de fotosessie was het tijd voor de rit over het strand naar Beachclub The  Sunset waar 
familie en vrienden inmiddels zaten te wachten op onze komst. Na het afstijgen werden we ontvangen door Risje Sinnema, onze BABS 
Vervolgens konden we plaats nemen in het prieel op het strand. Familie en vrienden zaten in een halve cirkel om ons heen. Het huwelijk 
werd met een mooi persoonlijk verhaal over ons door Risje voltrokken. De ringen werden door ons nichtje het bruidsmeisje gebracht en 
haar vader sloot de ceremonie af met een mooie toost. Er was een glaasje Nobel voor alle gasten.

Daarna was het tijd voor felicitaties en een borrel. De zinken badkuip met crushed ice en dranken viel bij iedereen in de smaak. Dit paste 
goed bij de ongedwongen sfeer op het strand. De medewerkers van Beachclub The Sunset serveerden glaasjes Nobel en Jantina 
maakte van deze tijd gebruik om foto’s met familie en vrienden te maken.  Om half zeven werd het diner aangeboden. In het 
Duinpaviljoen was de kok het eten aan het maken bij het buffet. De optie live-cooking bleek ook weer een schot in de roos. Heerlijk eten 
en alles in overvloed. Als afsluiter was er de ijscokar met een assortiment schepijs en slagroom op het strand. Inmiddels ging de zon 
onder en kleurde de lucht fantastisch mooi rood en oranje. 

De zwagers staken samen met een medewerker om negen uur het kampvuur aan. De prikkabelverlichting brandde en onze gitarist 
Henk Kuypers zorgde voor muziek tijdens een sfeervol feest op het strand dat tot in de late uurtjes duurde. De medewerkers van 
Beachclub The Sunset zorgden de hele dag dat alles tot in de puntjes was verzorgd.

Life is good at the beach!
 

Peter & Matthieu
De dag van....
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Mijn naam is Louise Nagtegaal en ik ben al 10 

jaar bruiloftstyliste op Ameland. Voor jullie dag 

maak ik graag een plan op maat. Stijl, kleuren, 

bloemen...we bespreken alles in een gesprek. 

Liever zelf aan de slag? Geen probleem! Alle 

decoraties & styling items zijn ook los te huren. 

Neem vrijblijvend contact op om een afspraak te 

plannen. 

Weddingstyling

www.nagtegaalstyling.nl

info@nagtegaalstyling.nl
06-38178213

Met een uitstekend verzorgd wagenpark en een 

groot team van enthousiaste, klantvriendelijke en 

gediplomeerde chauffeurs staan wij 24 uur per 

dag, 365 dagen per jaar voor jullie klaar!

Vervoer

0519-543200

info@cosi-tax.nl

www.cosi-tax.nl

Ik ben Jantina Scheltema en ik fotografeer 

bruiloften, portretten, geef workshops en run een 

gezellige fotostudio op Ameland. Ik woon op dat 

prachtige eiland, maar werk door heel Nederland 

en daarbuiten. Ik reis graag en veel en voor je het 

weet ben ik bij jou in de buurt! A little piece of 

Ameland on your doorstep.

Fotografe

06-46498799info@amelandfoto.nlwww.amelandfoto.nl

De kinderen willen natuurlijk net zo’n prachtige 

dag beleven als jullie zelf. Wij van oppascentrale 

Ameland komen graag op locatie oppassen op 

jullie kinderen.

06-12786280

wilbranda@outlook.com

Na een fantastische trouwdag willen jullie 
de gasten met iets bijzonders bedanken. Wij 

concentreren ons graag op het einde van deze 

speciale dag. Op het moment dat iedereen na 

een geweldig feest huiswaarts keert. Geef dan 

het best bewaarde geheim van Ameland mee. 
Om thuis nog eens te proosten op uw geluk. info@nobeltje.nlwww.nobeltje.nl

Weddingpartners
Ons team van experts....

Met veel enthousiastme en ervaring maak ik 

jouw perfecte bruidskapsel! Dit kan zowel op 

locatie als in de kapsalon. Ook voor extra 

bruiloftsgasten sta ik graag klaar! 

Bruidskapsel

0519-556660Luciamarije@hotmail.com

Met veel liefde en passie fi lm ik vanaf de grond 
én vanuit de lucht graag jullie bruiloft. Ik probeer 

de sfeer van de dag zo veel mogelijk terug te 
laten komen in de trouwfi lm. Zo kunnen jullie 

één van de mooiste dagen uit jullie leven keer op keer opnieuw beleven.

Videografe

06-13942693justsayjes.videografi e@gmail.comwww.justsayjes.nl

WIj kunnen de bruid voorzien van het totale 

plaatje. Zowel op locatie als bij ons in de 

Wellness. Wij zorgen ervoor dat de bruid stralend 

een geweldige dag tegemoet gaat. Voor meer 

informatie:

Bruids make-up

0519-555158

www.wellnessboomhiemke.nl

De meest bijzondere dag is pas compleet met 

Outdoor Ameland! Maak je dag compleet met 

een van onze vele unieke activiteiten 

voor jong en oud!

Activiteiten

06-27226906 

info@outdoor-ameland.nl

www.outdoor-ameland.nl 

Zijn jullie stiekem ook een beetje bang voor een 

saaie trouwceremonie? Wij hebben Carina voor je 

in huis! Moeiteloos weet ze er voor te zorgen dat 

de ceremonie zowel ontroerend is als dat er hard 

wordt gelachen. Los, ongedwongen, opgewekt en 

veel humor is wat jullie kunnen verwachten! Neem 

snel contact op om te kijken of jullie datum nog 

beschikbaar is!

Trouwambtenaar

www.carinaroemers.nl

info@carinaroemers.nl

06-14433884
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Onder de toren in het bruisende centrum van 

Nes vind je Proefl okaal Rixt. Dit is dé plek voor 

jullie pré- wedding diner.

De perfecte gelegenheid om de avond voor jullie 

huwelijksfeest te dineren met vrienden en 

familie. Daarnaast is het ook een fantastische 

locatie voor bijvoorbeeld jullie receptie.  

Pre-en afterwedding diner

www.rixt.nlinfo@rixt.nl+31 (0)519 542 259

Midden in het bruisende centrum van Nes, vind je Van Heeckeren Hotel. Het is dé ideale ‘uitvalsbasis’ voor jullie huwelijksdag. 
Witte tinten, zandkleurige details, natuursteen, houten vloeren en warme kleden. Wie het Van Heeckeren Hotel binnenwandelt komt meteen tot rust. Island vibes all over the place. 

Overnachtingen

www.vanheeckerenhotel.nlinfo@vanheeckerehotel.nl+31 (0)51 954 6500

Midden in het centrum van Nes vind je 

Van Heeckeren Grandcafé. Dit is the place to be 

voor jullie pré-wedding borrel.

Comfy loungebanken, bubbels, haardvuurtjes, 

lekkere beats uit de speakers en een goed gevulde 

wijnwand die ook dienst doet als eyecatcher. 

Pre- en after wedding borrel

www.van-heeckeren.nl

info@van-heeckeren.nl

+31 (0)519 543 684

Deze geweldige penthouses bevinden zich in het 

centrum van Ballum. Ze zijn zeer stijlvol ingericht 

met veel Scandinavische details en beschikken 

over indrukwekkende raampartijen. Vanaf de 

bovenste verdieping heb je een 
fantastisch uitzicht!

Nobel’s Penthouse

www.hotelnobel.nl
info@hotelnobel.nl+31 (0) 519 554 157

www.vanheeckerenhotel.nlinfo@vanheeckerehotel.nl+31 (0)51 954 6500

Een perfect trouwfeest met precies de sfeer en 

muziek die jullie willen? Sebastian Davidson is al 

jaren de meest geboekte (bruiloft) DJ bij 

Beachclub The Sunset. Veelzijdig, niet standaard 

en neemt jullie samen met de gasten mee op 

een non-stop muzikale reis.  Alles verloopt 

volgens jullie persoonlijke wensen die je van 

tevoren hebt besproken.  Bel of mail voor 

vrijblijvende informatie.

Not your ordinary wedding DJ!

www.sebastiandavidson.com

hello@sebastiandavidson.com

+31 (0)6 2865 6335

Naast heel veel geweldige kamers beschikt het 

Van Heeckeren Hotel ook over haar eigen 
appartementen en suites in Nes, Buren en 
Hollum. Knap, propvol luxe en hagelnieuw!

Van Heeckeren Apartments & suites

www.vanheeckerenhotel.nlinfo@vanheeckerehotel.nl+31 (0)51 954 6500

Het is tijd om een moment voor elkaar te nemen 

en te relaxen in de bruidssuite waar jullie je eigen

tweepersoonswhirlpool naast jullie luxe 

pillowtop-bed hebben staan. Neem een duik in 

jullie bad en schenk nog een glaasjes bubbels in.
 

Bruidssuite

www.vanheeckerenhotel.nl
info@vanheeckerehotel.nl

+31 (0)51 954 6500

Deze geweldige penthouses bevinden zich in het 

centrum van Ballum. Ze zijn zeer stijlvol ingericht 

met veel Scandinavische details en beschikken 

over indrukwekkende raampartijen. Vanaf de 

bovenste verdieping heb je een 
fantastisch uitzicht!

www.hotelnobel.nl
info@hotelnobel.nl+31 (0) 519 554 157

Het is tijd om een moment voor elkaar te nemen 

en te relaxen in de bruidssuite waar jullie je eigen

pillowtop-bed hebben staan. Neem een duik in 

jullie bad en schenk nog een glaasjes bubbels in.

Dé nieuwe laidback spot in de haven van Nes. 
Een perfect meeting point, maar ook een 

hele toffe trouwlocatie én tevens een geschikte 
plek voor bijvoorbeeld een pré- of after 

wedding borrel of zelf een diner! 

The Harbour Ameland

www.harbourameland.nl
info@harbourameland.nl

+31(0)519 543 138
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“Ibiza is er niets bij “. Dit is wat vele gasten zeiden over onze bruiloft.  Iedereen heeft van deze geweldige 
dag genoten . Tranen vloeiden, maar zeker werd er veel gelachen en gedanst. Mede dankzij Beachclub The Sunset 
is dit een onvergetelijke dag geworden. Alles was tot in de puntjes toe geregeld en verzorgd. Wij hebben een 
droombruiloft gehad.  

Een grote bepalende factor kon Beachclub The Sunset niet regelen, maar die kwam al vroeg in de morgen in volle glorie op en bleef de 
hele dag schijnen voor ons. De Zon! Bijna een jaar voor onze bruiloft hadden we de eerste bespreking met het team van de Beachclub 
The Sunset. We werden zeer gastvrij ontvangen en hadden al snel door, dat we met ervaren en professionele mensen om tafel zaten. De 
hele bruiloft kon hier plaatsvinden, dus alles op één locatie. Men luisterde goed naar onze wensen en kwamen zelf met goede ideeën. 
Een heel leuk voorstel was het organiseren van een pré wedding borrel een dag van te voren bij Beachclub The Sunset. Hierdoor kenden 
heel veel gasten van de bruiloft elkaar al een beetje, wat de sfeer de volgende dag zeker ten goede kwam. 

De beachclub was prachtig gestyled door Louise Nagtegaal. Zij woont op Ameland. Hetzelfde geldt voor Jantina Scheltema de fotografe 
voor deze dag. Jantina is een fi jn warm mens met humor, waardoor we nu fi jn terug kunnen kijken met prachtige foto’s. Deze twee 
mensen heeft het team van Beachblub The Sunset aangedragen. De DJ hebben we zelf geregeld. Ijsbrand Smit, ook een echte oprechte 
Amelander.

En natuurlijk was Beachclub The Sunset voorbereid op een zonnige dag. Elke gast kreeg persoonlijk een kleine parasol en een fl acon 
zonnebrand om zich te beschermen. Na de ceremonie werd de badkuip met ijs veelvuldig bijgevuld om te borrelen. Het dinerbuffet was 
overweldigend. Er was volop keuze en niemand kwam iets te kort. Zeker gaan de complimenten naar alle medewerkers van Beachclub 
The Sunset. Ze waren zeer gastvrij en iedereen werd met een glimlach bediend. Na de zonsondergang werd het kampvuur op het strand 
aangestoken, wat voor een bijzondere atmosfeer zorgde. Kinderen hadden veel plezier met hun marshmallows. Later op de avond 
hebben we binnen een geweldig feest gehad. De DJ voelde de stemming goed aan en zorgde ervoor dat vele gasten op de dansvloer 
bleven dansen. Ook binnen in de beachclub werd iedereen weer goed voorzien van een drankje, mede door de groots uitgestalde bar 
was er volop keus. De borrelhapjes tussendoor gaven de gasten weer energie. Helaas kwam er aan deze prachtige dag een eind. 
BeachclubThe Sunset zorgde ervoor dat iedereen met de taxi naar hun logeeradres kon. 
 
Gelukkig hebben we de foto’s en de verhalen nog. Woorden schieten eigenlijk te kort voor deze prachtige dag! 
Wij willen alle medewerkers van Beachclub The Sunset bedanken hiervoor.

Simone & Kees
De dag van....
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Na het diner wordt het Duinpaviljoen omgetoverd tot dansvloer. Jullie eerste dansmoves 
als stel mogen gezet worden. It’s party time!

Hoe jullie jullie feest ook willen vieren, het is mogelijk bij Beachclub The Sunset. Van grote uitbundige 
bruiloftsfeesten tot een kleine intieme borrel. Onze bar en DJ Booth zijn mobiel waardoor het paviljoen erg 
fl exibel in te delen is en het mogelijk is de hele ruimte aan te passen aan de grootte van jullie gezelschap. 
Omdat alle deuren van het Duinpaviljoen open kunnen, wordt de ruimte als het ware één met het strand, 
of beter gezegd; jullie privéstrand. Hier staan grote hardhouten loungebanken met spierwitte kussens 
opgesteld.

De zon gaat langzaam onder en jullie trekken je bruidsschoenen uit om vervolgens op jullie blote voetjes 
onder de sterrenhemel te gaan dansen. Ondertussen maken wij op jullie privéstrand een enorm kampvuur. 
Ook dit geeft weer zo’n unieke beleving en sfeer wat echt maar op één locatie in Nederland mogelijk is. 
De DJ draait de lekkerste beats en wij shaken de mooiste cocktails. Het enige dat jullie hoeven te doen is 
genieten en mooie herinneringen maken. 

Het entertainment is natuurlijk helemaal aan jullie, maar we denken graag met jullie mee. Willen jullie een 
gave DJ met een saxofonist of misschien zelfs een gospelkoor? Of wat denken jullie van een trompetsolo 
bij het kampvuur tijdens de zonsondergang? We beschikken over een professionele geluidsinstallatie, 
DJ set en lichtshow waar iedere band of DJ mee uit de voeten kan. Dit is nog uit te breiden met extra’s zoals 
podiumlicht, ledbooth, een ledwall, lasers, co2 kanonnen, confettieshooters en nog veel meer. 

Let’s get the party started
Feestlocatie
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Kids paradise
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De perfecte locatie, de perfecte plaats. Wij hebben elkaar leren kennen 
op het strand bij Beachclub The Sunset, waar Tom uiteindelijk ook op zijn 
knieën is gegaan en we daarna met champagne zijn ontvangen om het te 

kunnen vieren. 

Niets is mooier dan om hier uiteindelijk elkaar ook het jawoord te mogen 
geven. En wauw, wat was het een prachtige dag. Het begin van mei en 
toch in de volle zon. Vlak voor de ceremonie klaarde de lucht helemaal op 
en met een strak blauwe lucht (en een prachtige zonsondergang) zijn we 
uiteindelijk getrouwd. De locatie, de muziek, het eten en vooral ook alle 
fantastische mensen hebben mee geholpen om hier een onvergetelijke 

dag van te maken!  

“Every love story… Starts at the beach”

Teska & Tom
De dag van....
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Midden in het bruisende centrum van Nes, vind je Van 
Heeckeren Hotel. Het is dé ideale uitvalsbasis voor 

jullie huwelijksdag.

De laatste gasten zijn naar huis en met jullie ceremoniemeester 
hebben jullie al een afzakkertje op. Hoog tijd dus om een 

moment voor elkaar te nemen en te relaxen in de bruidssuite. En 
wát voor een bruidssuite.  Juist, eentje met een

 tweepersoonswhirlpool naast jullie luxe pillowtopbed. Neem een 
duik in jullie bad en schenk nog een glaasje bubbels in. 

Witte tinten, zandkleurige details, natuursteen, houten vloeren en 
warme kleden. Wie het Van Heeckeren Hotel binnenwandelt komt 
meteen tot rust. Island vibes all over the place. Slapen doe je in één 

van de 54 modern en fris ingerichte kamers en suites. Allen 
voorzien van hedendaagse luxe én heel veel geweldige 

eigenaardigheden. It’s all about the details immers. Denk aan 
gigantische bubbelbaden waar je vanaf je bed in kunt springen, 
krachtige regendouches, vintage platenspelers of zelfs je eigen 
privéterras. En dan the day after. Lekker lang uitslapen en daarna 
gezamenlijk aanschuiven voor het meest uitgebreide ontbijt van 
Ameland, zodat jullie met z’n allen nog even kunnen terugkijken 

op een waanzinnige dag. 
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Nooit meer naar huis! Een paar dingen wisten we zeker toen we aan de slag gingen met het plannen van ons 
huwelijk:  ons huwelijk moest vooral “relaxed’ worden, er moest lekker worden gegeten én het belangrijkste, we 
wilden er een weekend van maken samen met onze familie en vrienden. 

Een familielid tipte ons over Ameland en vanaf toen liet dat idee ons niet meer los. Strand, een relaxte eiland vibe, een weekend lang 
samen zijn met onze familie en vrienden. Ameland moest het worden! Bij Beachclub The Sunset hadden we in februari een heel leuk 
gesprek met de manager en Mirella en hoewel het die dag keihard stormde en het eiland zo goed als verlaten was, viel door hun 
enthousiasme, de goede ideeën die ze aandroegen en het feit dat echt alles mogelijk was, alles op zijn plek. We hebben ons weekend 
afgetrapt bij Van Heeckeren Grandcafé. Bij aankomst daar stond de borrel klaar en hebben we onze gasten buiten op het pleintje 
verwelkomd. Na een toost gingen we aan tafel in een speciaal voor ons geserveerde ruimte die prachtig was versierd. Het diner was meer 
dan fantastisch en tussen de gangen en de prachtige speeches door was het heerlijk om even buiten op de loungebanken neer te 
kunnen ploffen. Na het diner was de avond nog niet om en is er tot in de late uurtjes gedanst in cafe ‘De lichtboei’. De perfecte afsluiter.

Onze huwelijksdag zelf was zonovergoten en gewoonweg magisch! Het was een geweldig gevoel om, getrouwd en wel, door Nes te 
lopen en door iedereen op de overvolle terrassen te worden toegejuicht. Samen met Jantina Scheltema hebben we foto’s gemaakt op 
het strand waarna we richting Beachclub The Sunset zijn vertrokken. Daar aangekomen hebben we genoten van een zeer uitgebreide 
borrel en een BBQ, waarna precies toen de zon de zee in zakte, het feest losbarstte op de tunes van de DJ. De volgende ochtend hebben 
we tijdens het overweldigende ontbijt bij van Heeckeren Hotel met al onze gasten nog lang na zitten praten over het weekend, precies 
zoals we het wilden!  

Van de visagie tot aan de nanny service, het werkelijk fantastische personeel wat er steeds voor ons was, alles was gewoon héél goed 
geregeld.  Wij kijken met ontzettend veel plezier terug op deze dag en kunnen niet wachten om deze zomer weer in te checken in Van 
Heeckeren Hotel om zo weer heel eventjes ‘terug’ te zijn naar toen!

Eveline & Wouter
De dag van....

48 49



Je hebt fijne plekken, geweldige plekken en dan heb je 
de Van Heeckeren Apartments & Suites: de one and only 

place om even helemaal weg te zijn.

Knap, propvol luxe en spiksplinternieuw, dat zijn ze.
Je vindt ze op drie verschillende locaties om precies te zijn. Kies je 
eigen favorite spot. Ga voor bruisend Nes, authentiek Hollum of 

familievriendelijk Buren. Overal voorzien wij in de meest 
geweldige accommodaties. Allemaal om de hoek van een grote 

hand vol rust, ruimte, strand en natuur, maar ook één stap
verwijderd van gezellige restaurants en locals. 

Genieten geblazen dus!

De nieuwe appartementen en suites zijn dé perfecte 
uitvalsbasis voor jullie bruiloft. Zo kunnen jullie het complete 
complex huren, maar ook een combinatie van verschillende 

accommodaties. Nog een voordeel: welke je accommodatie je ook 
kiest, ze beschikken allemaal over de gebruikelijke Van Heeckeren 

voordelen. Die zijn dat je altijd gratis koffi e en thee hebt, 
razendsnelle wifi  en de beste plekken én VIP treatment bij al onze 

horecaspots.
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Op 150 meter van het Van Heeckeren Hotel, midden in 
het centrum van Nes, vind je Van Heeckeren Grandcafé. 
Dit is the place to be voor jullie pré-wedding borrel.

Comfy loungebanken, bubbels, haardvuurtjes, lekkere beats uit 
de speakers en een goed gevulde wijnwand die ook dienst doet 
als eyecatcher. Het mooiste all-year terras van het eiland is met 

recht the place to be te noemen.   

Veel van jullie gasten zullen de avond voor jullie huwelijk al op 
Ameland zijn. Van Heeckeren Grandcafé is dan dé locatie om 
een pre-wedding borrel te organiseren. Tevens een perfecte 
gelegenheid om jullie gasten alvast kennis te laten maken met 
elkaar of juist weer eens uitgebreid bij te kletsen met kennissen 

of familie die ze al een lange tijd niet gezien hebben. 

Maak vooral kennis met onze living. Een hele inspirerende en 
unieke ruimte met lekker veel vintage details én met een eigen 

privé-terras met loungebanken en haardvuurtjes. Uitermate 
geschikt voor jullie pré- wedding borrel. Overigens deze plek 

ook een hele mooie locatie voor jullie huwelijksreceptie of diner!
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Onze keuze om op Ameland te trouwen was snel gemaakt: we komen sinds onze jeugd op dit prachtige eiland en 
Beachclub The Sunset is al jaren onze uitvalsbasis op Ameland, het is een fantastische locatie op het mooiste 
stukje strand van Nederland. 

Onze familie en vrienden arriveerden bijna allemaal de dag voor onze bruiloft en vertrokken de dag erna. We hadden waarschijnlijk 
meer mensen uitgenodigd wanneer we in het midden van het land onze bruiloft hadden georganiseerd. Maar we wilden geen massale 
bruiloft: we wilden geen daggasten of gasten alleen voor de receptie. Niemand had haast of moest weg. Dat iedereen er de hele dag 
was maakte onze bruiloft zo relaxed en intiem. De avond vóór onze bruiloft hebben we een welkomstborrel georganiseerd bij Grandcafé 
Van Heeckeren en de ochtend ná onze bruiloft een gezamenlijk ontbijt in het hotel. Het was zo fi jn dat onze liefste familie en vrienden 
er waren! 

De dag zelf was prachtig. We waren de eerste bruiloft van het seizoen en we hadden veel geluk met het weer. Onze gasten stonden ons 
op te wachten bij Beachclub The Sunset toen wij over het strand aankwamen. Na de huwelijksceremonie met onze BABS Jelle Kuiper 
en de toost, werden de kinderen vermaakt met schatzoeken op het strand. De borrel en het eten waren lekker en gezellig. De gin tonics 
ook! De mensen van Beachclub The Sunset zijn vriendelijk, denken met je mee en niks is te gek. Wil je met een parachute op je bruiloft 
aankomen? Ja hoor, kan. Wil je liever met de reddingsboot uit de zee het strand opkomen? Geen probleem. Wij kozen voor de Range 
Rover. 

De organisatie van de bruiloft verliep als een zonnetje. Mirella (de weddingplanner) en de manager van Beachclub The Sunset hebben 
er samen alles aan gedaan om er een onvergetelijke dag van te maken. De zon, onze gasten en Pieter, Alex & Co deden de rest!

De prachtige foto’s? Gemaakt door Jantina Scheltema van Amelandfoto.nl! Ook een aanrader: onze BABS (en cabaretier) Jelle Kuiper. We 
denken nog vaak en met veel plezier aan deze dag terug. 

Anne Marie & Floris
De dag van....
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Dé nieuwe laidback spot in de haven van Nes. Ook zo’n 
top trouwlocatie en tevens de perfecte locatie voor 
bijvoorbeeld een pré- of after wedding diner! Wist je 

dat je op deze plek in Nes het langst van de 
zon kun genieten?

De vele loungebanken, haardvuren en lekkere beats uit de 
speakers staan garant voor een super relaxte sfeer. Tel daar een 

fl inke portie licht, rotan details en planten in overvloed bij op. 

En dan hebben we het nog niet eens over het uitzicht gehad. 
Is fenomenaal! Het maakt niet uit waar je plaats neemt, je hebt 
altijd uitzicht op een knap stuk Werelderfgoed: de Waddenzee. 
Oh, en laten we ook vooral het uitzicht op de haven niet vergeten.

Spot de mooiste boten die binnenvaren onder het genot van 
ons eigen Amelands Beetje Blond of huisgemaakte sangria met 

lekker veel fruit. Houden we van. Waar we ook van houden is 
sushi en krakend verse oesters van de Amelander visboer. 

Do we need to say more? 

 

.
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Vergeet dat trouwen met je voeten in het zand 
voor heel even. We hebben namelijk nóg een optie: 

trouwen met uitzicht op ’t Wad en de 
schitterende jachthaven.

Stap letterlijk in het huwelijksbootje en geef elkaar het 
jawoord op deze supertoffe trouwlocatie met een 

geheel eigen sfeer en karakter. Terwijl jullie gasten klaar 
zitten bij de ceremonie komen jullie al varend aan met 

onze sloep. Romantischer kán het niet, toch?! 

Na de ceremonie toosten jullie gezamenlijk op jullie 
huwelijk en kan de receptie beginnen. In de tussentijd 
maken wij ons op voor het diner. Want natuurlijk gaan 

jullie, na de receptie, met de hele club heerlijk eten. Ook 
hier zijn de mogelijkheden legio en staat de (bijna) 

alles-is-mogelijk-mentaliteit centraal. De ceremonie, 
receptie en diner vinden plaats op ons (overdekte) terras. 

Dus weer of geen weer, we zorgen altijd voor een 
geweldige dag! Deze locatie is uitermate geschikt voor 

grotere groepen vanaf 100 personen. 

Ben je benieuwd naar de locatie en mogelijkheden? 
Kom gerust eens langs!

   

Trouwen bij The Harbour
Let’s say yes!
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Onder de toren in het bruisende centrum van 
Nes, eveneens op zo’n 150 meter van het Van 
Heeckeren Hotel, vind je Proeflokaal Rixt. 
Dit is dé plek voor jullie pré- wedding diner.

Geniet samen van de signature dish: Rixt’s Vleesplank, 
gecombineerd met een van de geweldige topwijnen. 

De perfecte gelegenheid om de avond voor jullie 
huwelijksfeest te dineren met vrienden en familie. 

Daarnaast is het ook een fantastische locatie voor 
bijvoorbeeld jullie receptie. 

Door de geveldeuren helemaal open te zetten wordt 
het terras één met binnen. Proefl okaal Rixt wordt dan 

helemaal naar jullie wens ingericht, aangekleed en 
uiteraard wordt het helemaal voor jullie gereserveerd. 
Voor groepen tot 100 personen creëer je een geweldige 

sfeer.
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Al jaren komen wij op het prachtige Ameland en toen wij ons verloofd hadden was het al snel duidelijk dat wij 
onze bruiloft op Ameland wilde vieren. En áls we dan op Ameland gaan trouwen dan natuurlijk op het strand. 
Omdat wij ervaring hebben met de prachtige zonsondergang bij Hollum wilden we heel graag op een locatie 
trouwen waar dit ook gerealiseerd en vastgelegd kon worden. Bij Beachlub The Sunset dus! 

Vanaf de eerste mail met Mirella waren wij meteen enthousiast! En omdat we niet in de buurt wonen is er veel mailcontact geweest om 
alles, op papier in ieder geval, naar onze zin te krijgen. We wilden graag de locatie nog even goed bekijken en persoonlijk kennis maken 
met Mirella en met de manager en daarom zijn we halverwege de voorbereidingsperiode naar Ameland gegaan. Zij hebben samen 
met onze alle plannen doorgenomen en aanvullende opties en mogelijkheden besproken. Zo hebben zij ook de huwelijkssuite bij van 
Heeckeren Hotel geregeld. Na een prettig gesprek kregen we een goed beeld hoe onze dager uit zou komen te zien en waren we nóg 
enthousiaster! De laatste puntjes op de i zijn per mail goed ingevuld en we het hadden volste vertrouwen in het team.

De dag voor ons huwelijk zijn we bij Beachclub The Sunset uitgenodigd en kregen wij een goed beeld hoe de ruimte er uit zou zien. 
Samen met de manager en de leidinggevende van die dag hebben we alles nog even doorgenomen. Helaas kwam toen het slechte 
nieuws dat de wind zou gaan draaien en werd er een harde windkracht voorspeld waardoor de ceremonie niet buiten zou kunnen. Dit 
was enigzins wel een teleurstelling, maar ze zouden er binnen ook iets moois van maken. Toen Leen de volgende ochtend naar 
Beachclub The Sunset ging om te decoreren en onze bloemiste, Alissa Bloemke, te ontvangen is er toch last minute besloten om de 
ceremonie wel buiten te doen! We waren hier zo blij mee want dit was immers één van de belangrijkste redenen voor ons om voor 
Ameland te kiezen, trouwen op het strand. Op de middag zelf werden de gasten en wij hartelijk ontvangen en begeleid naar de 
ruimtes zoals besproken. De medewerkers deden sprookjesachtig de deuren van het duinpavalijoen open zodat eerst Leen en de 
kinderen hun entree konden maken en daarna ik kon worden weggegeven door mijn vader. Na de ceremonie zijn we naar binnen 
gegaan, waar prachtige opgedekte, grote, ronde tafels klaar stonden met aan de achterwand een gave bar met cocktailhoekje. Onze 
zelfgemaakte photobooth, gastencadeautjes en bloempartijen hebben mooie plekken gekregen. En terwijl het buiten losbarste met 
een fi kse regenbui hebben wij binnen de aktes ondertekend en geproost met onze familie en vrienden. Vanwege de harde wind kon 
het springkussen voor de kinderen niet veilig worden neergezet, maar het team heeft spelletjes, speelgoed en tekenspullen verzorgd en 
tussen de regenbuien door hebben zij in de duinen kunnen spelen en hebben we een fi jne fotosessie gedaan met familie en vrienden. 
Het eten was fantastisch verzorgd, eerst al de borrelhapjes, in overloed en super lekker! En daarna het eten van de live-cooking. Alles 
vers en met veel liefde en passie bereid. We hebben gebruik gemaakt van het drankarrangement en de geweldige cocktailbar zodat 
iedereen van al het lekkers kon genieten. Aan het eind van de avond genoten van wat hapjes en drankjes en buiten werden heaters en 
vuurtafels aangestoken, zodat we gezellig konden borrelen en kletsen met onze gasten. En als klap op de vuurpijl kwam er een te gekke 
zonsondergang aan met fantastische luchten en is onze fotografe,Jantina Scheltema, terug gekomen om dit vast te leggen. 
Als fi nalecadeau kregen wij een dubbele regenboog! En die kwam op het goeie moment, op deze prachtige trouwlocatie. 

Marieke & Leen
De dag van....
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