TROUWEN

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.
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 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 wat af, dan ga
je bij één van de tien 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 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'...
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.
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 de zaal één wordt met het strand.
Gecombineerd met deze unieke locatie in Nederland maakt dat jullie huwelijksdag heel bijzonder.

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!

BEACHCLUB THE SUNSET
t r o uwlocatie
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 rode 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
die uiteraard voor jullie is gereserveerd. Nu kan het feest
beginnen.

If you’re not barefoot...
...you’re overdressed!

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 werden heel enthousiast van alles wat zij ons konden bieden.
De mogelijkheid bestond om te gaan trouwen op het strand bij The Sunset met uitzicht op zee! Er zou een
prieel komen te staan op het strand met banken aan weerskanten van de loper. Ook konden we een prachtige
oude Bedfordbus huren voor het vervoer van onze gasten over het eiland, de gasten konden in Van Heeckeren
Hotel in Nes logeren en wij konden exclusief gebruik maken van alle faciliteiten van The Sunset om er een
knalfeest van te maken.
Het enige wat zij ons niet konden garanderen was een zonovergoten dag. Maar stel dat het zou gaan regenen
dan konden we naar binnen om daar te trouwen en het feest te vieren. Harold en Egbert hebben op alle fronten
met ons meegedacht om het zo in te kleden dat wij ons feest zo konden organiseren zoals wij dat wilden. Wij
waren dan ook zo enthousiast dat we gelijk de 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.
Die dag was het windstil, zonovergoten en met een prachtige zonsondergang. De locatie zag er prachtig uit,
de muziek bij onze aankomst schalde over het strand en de speech van de trouwambtenaar was geweldig! De
hele dag verliep ontspannen, met blote voeten in het zand, heerlijke Champagne en een fantastische catering.
Tegen de avond hadden we een kampvuur op het strand met een heerlijke zomerse barbecue met muziek. Tot
in de late uurtjes konden wij dansen op het strand. Op de achtergrond waren Harold en Egbert aanwezig om
de dag in goede banen te leiden.
Wij hebben niets dan lof voor de wijze waarop en kunnen het iedereen aanraden om bij trouwplannen eens
met hen te gaan praten. Onze gasten vragen frequent aan ons wanneer wij ons volgende feest daar gaan
geven…..

Clarice & Alex

de bruiloft van...
CLARICE & ALEX

Door jarenlange ervaring in het organiseren van
bruiloften kunnen wij van jullie huwelijk een
onvergetelijke dag maken. In de aankomende tijd
zullen jullie voor vele beslissingen komen te staan
over de invulling van jullie bruiloft. Wij denken hier
graag in mee en adviseren jullie indien gewenst.
Uiteraard weten wij op Ameland 'de weg'. Zo kunnen
wij jullie helpen en adviseren over bijvoorbeeld de
volgende zaken:
Vervoer
Het vervoer van jullie gasten en jullie eigen vervoer.
Natuurlijk hebben wij bussen op Ameland maar
wat denken jullie van een hele oude Bedford
kofferbus, een colonne van oldtimers of een grote
terreinwagen voor jullie entree via het strand?

Maar ook een strandexpress behoort tot de
mogelijkheden.
Daarnaast is er natuurlijk ook nog een mooie koets,
een paard en wagen voor op het strand, een colonne
van huifkarren voor al jullie gasten of kunnen jullie
zelf aankomen per paard.
Maar vergeet vooral ook niet dat we op een eiland
zitten en dus omringd zijn door water. Jullie kunnen
dus ook jullie entree maken met een powerboat
met maar liefst 700 pk of jullie gasten laten ophalen
met een eigen privéschip die ook nog even stopt bij
een zandbank omdat jullie graag een borrelmoment
willen midden in de Waddenzee… Hoe vaak maak je
nu trouwfoto’s met zeehondjes op de achtergrond?
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 een 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.

Wij hebben de meest
leuke en gekke ideeën!

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.

Shared dining
Onze specialiteit is het 'Shared Dining' diner,
ook wel 'family style' genoemd. Aan tafels van 8
tot 12 personen serveren wij elke gang op grote
borden en schalen midden op de tafel. Dit is
bij bijna elke gang een schaal met vis en een
schaal met vlees.
Al onze specialiteiten komen voorbij als kleine
'hapjes' en het wordt daarom een ware proeverij
van lekkernijen. Op deze manier serveren wij
de voor-, hoofd- en nagerechten. Behalve dat
jullie hier al jullie gasten enorm mee verrassen
kan een ieder dát eten wat hij of zij echt lekker
vindt. Bovendien is op deze manier dineren
heel gezellig.
Uiteraard kunnen wij bij elke gang een passend
glas wijn serveren. Ook kunnen jullie vooraf
alvast de (huis)wijnen proeven en jullie voorkeur
aangeven. Het is immers jullie feestje.

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; een uitgebreid
buffet, een barbecue of juist een 'sit down' diner.
Onze buffetten en barbecues zijn eindeloos uit te
breiden en alles is maatwerk. Het is immers jullie
feestje. 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.
Een greep uit de vele mogelijkheden vinden jullie
online: www.thesunset.nl/groepen.

Eindelijk is het zover. De dag, waar we bijna twee jaar naar uitkeken, is aangebroken. Het is vrijdag 8 augustus
2014. De dag begint zomers met een heerlijke temperatuur van zo’n 25 graden en een strak blauwe hemel
met een paar schapenwolkjes. Wij gaan trouwen op deze mooie dag!
We beginnen de dag relaxed met een ontbijt in het Van Heeckeren Hotel, waarna we ons klaarmaken voor
de dag. Het spannende moment is aangebroken…we zien elkaar voor het eerst in onze trouwkleding en wat
is dat mooi! Daarna gaan we op pad met de beste fotografe van Ameland, Jantina Scheltema. Schitterende
foto’s maken op het strand, in de duinen en in het bos.
In de tussentijd zijn onze bruiloftsgasten op weg naar Ameland. We hebben onze trouwlocatie tot vlak voor
onze bruiloft geheim kunnen houden. Het enige dat ze wisten was dat ze spulletjes voor een overnachting mee
moesten nemen. De verrassing was groot toen iedereen hoorde dat we op Ameland trouwen!
Bij aankomst op Ameland staat Ronald met de Bedford mandenbus van Jaap Boersma onze gasten op te
wachten. Met z’n allen rijden ze naar het Van Heeckeren Grandcafé. Daar zien ze ons als bruidspaar voor
het eerst…wat ontzettend leuk en bijzonder om elkaar op deze manier te zien!
Na lekker op het terras geluncht te hebben, checken onze gasten in bij het Van Heeckeren Hotel en is er
even de tijd om op te frissen. Dan staat de bus weer klaar om ons naar Beachclub The Sunset te rijden. Het
is erg lachen met z’n allen in de bus!
Eenmaal aangekomen begint het harder te waaien en betrekt de lucht, maar dat mag de pret niet drukken. We
willen heel graag op het strand trouwen. Beachclub The Sunset heeft voor de zekerheid al parasols klaar
gezet, mocht het gaan regenen.
Onze gasten verzamelen zich in het Duinpaviljoen, waar ze een drankje nuttigen en plaatsnemen bij de
ceremonie. Ik wacht met mijn vader in het Zeepaviljoen tot onze trouwambtenaar Margriet Faber er is en de
ceremonie kan beginnen.
Met het nummer ‘Ik hoor bij jou’ van Marco Borsato loop ik met mijn vader over de witte loper naar het
trouwprieel, waar Ronald op mij wacht. Het is een super mooie en romantische ceremonie samen met onze
gasten en het strand, de zee en de duinen als uitzicht!
Na de ceremonie brengen we een toost uit met een tropische cocktail. Er staat een chocoladefontein voor
ons klaar waar we lekker van smullen. Na het maken van groepsfoto’s op het strand, gaat de barbecue aan
en staat er een overheerlijk buffet voor ons klaar. Als dessert rijdt er een ijscokar binnen. Het is een lekker
ongedwongen sfeertje en iedereen vermaakt zich prima!
Voor ons is een bruiloft pas compleet als er gedanst kan worden. DJ Sebastian Davidson en een saxofonist
zorgen dan ook voor een knalfeest! Wat zijn we aan het genieten en wat is het gaaf!
Beachclub The Sunset heeft, op de fotografe en trouwambtenaar na, alles voor ons tot in de puntjes geregeld!
De overnachting(en), de Bedford bus, de lunch, het diner, het ontbijt, de DJ en saxofonist…je kunt het zo gek
niet bedenken. Het is een dag om nooit te vergeten!!!

Leonie & Ronald

de bruiloft van...
LEONIE & RONALD

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 deze zaal is ons beachterras. Grote
robuuste hardhouten loungebanken met spierwitte
kussen 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 en een eigen DJ
set (Pioneer CDJ 2000). Daarnaast hebben wij een
professionele lichtshow. Deze is nog uit te breiden met
extra podiumlicht, een ledbooth, een led wall, lasers,
CO² kanonnen, confetti shooters en nog veel meer.

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, Piña colada en nog
veel meer. Onze cocktailman 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!

Klein en intiem
of groots en meeslepend:
alles is mogelijk!

Op zoek naar een schitterende locatie op het strand waar je in alle privacy echt op het strand zelf kan
trouwen en waar je met je gasten kunt genieten tot in de kleine uurtjes? Dat is wat wij zochten en vonden bij
The Sunset.
Toen we van bovenaan de duinen naar beneden liepen met ondergaande zon wisten wij al genoeg, hier gaan
we trouwen! Op zich is trouwen op een eiland nog niet eens zo makkelijk want je gaat niet zomaar even langs.
Gelukkig stond Harold altijd voor ons klaar en was niets te gek. Alles kon worden geregeld, van de DJ, pianist
en saxofonist tot aan de oppas voor de kleintjes toe. Bovendien werden er ook leuke suggesties gedaan, zoals
een cocktailbar. In de voorbereiding hebben we dit echt enorm gewaardeerd en zijn we met een gerust gevoel
de bruiloft in gegaan.
Wij trouwden op 19 juli 2014 en dit was waarschijnlijk de warmste dag van het jaar. De dag en avond zelf
waren onvergetelijk. Het was 35 graden, de enthousiaste bediening heeft de hele dag af en aan gerend met
drankjes en tot 3 uur ‘s nachts werden er mojito’s geshaked in de cocktailbar. De barbecue was heerlijk en
de ijscokraam daarna was een hit. Er was de hele dag en avond één vast aanspreekpunt en alles verliep heel
soepel. De DJ, pianist en saxofonist zorgden voor een relaxte sfeer gedurende de dag en voor een weergaloos
feest na de prachtige zonsondergang.
Na het feest zijn alle gasten met taxibusjes naar Van Heeckeren Hotel gebracht. Een groot deel sliep samen
met ons in het hotel, zodat je ook echt het hele weekend samen bent.
We hebben later ontzettend veel complimenten van onze gasten gehad over de zeer vrolijke en servicegerichte
bediening. Zij maakte het echt af. De dag erna zijn we na een goed ontbijt teruggegaan naar The Sunset om
alle spullen op te halen en daar nog een middag te relaxen.
Door het eiland, de mooie en afgelegen ligging van The Sunset en de fantastische dag en avond had iedereen
het gevoel een mini-vakantie te hebben gehad. Het was mooier dan we hadden durven dromen en onze
gasten vonden het fantastisch!

Julia & Thijs

de bruiloft van...
JULIA & THIJS

kids
paradise

Nadat ons huwelijks aanzoek op Ameland had plaats gevonden leek het ons een leuk idee om ook de trouwerij
hier te laten plaats vinden. Na wat email contact, waar overigens snel op werd gereageerd, zijn wij op bezoek
geweest om de locatie te bezichtigen en alles te bespreken.
De vele opties en de professionele aanpak hebben er voor gezorgd dat wij voor Beachclub The Sunset hebben
gekozen. Er wordt met je meegedacht en je kunt alles doen zoals je het zelf wilt ook voor als je als in ons geval
een klein gezelschap bent.
Op 19 september 2014 zijn wij in het huwelijksbootje gestapt. Vanaf de vaste wal met trouwkleding en auto
op de boot richting Ameland, wat een erg leuke ervaring was!
De huwelijksplechtiging vond plaats heerlijk op het strand met erg mooi weer. Tijdens te voltrekking konden
de kinderen mooi in het zand en de duinen spelen! Na het officiële gedeelte getoast en heerlijk genoten van
de chocolade fontein. Een feest voor iedereen.
Tussendoor heerlijke hapjes en drankjes en op het eind van de dag het diner in de vorm van een barbecue
buffet met als toetje Italiaans ijs uit een ijscokar!
De service van het personeel was geweldig! Erg vriendelijk en overal werd om gedacht. Na dit alles nog
nagenieten van de zonsondergang, door dit alles kunnen wij zeggen dat wij de dag van ons leven hebben
gehad!

Lutine & Marcel

de bruiloft van...
LUTINE & MARCEL

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
‘uitvalbasis’ 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.

De ideale uitvalsbasis
voor jullie huwelijksdag!

de bruiloft van...
ANOUK & NIELS

Onze trouwdag, waanzinnig, WAUW HET IS ZOVER!!
Na heerlijk genoten te hebben van de voorpret is het eindelijk 26 september 2014 en gaan wij trouwen op ons
prachtige en mooie Ameland. We voelen ons hier thuis….
Het is hier thuis komen..
Zo kwamen we al snel bij The Sunset terecht. Na een telefoontje waarin we alle opties in de offerte hebben
gezet, ontvingen we al zeer snel de aanbieding. Dit gaf inzicht in waar je wel en niet aan moet denken bij het
organiseren van je bruiloft en welke kosten dit met zich meebrengt.
Vanuit dit stadium konden we keuzes maken om invulling te geven aan onze wensen en binnen ons budget te
blijven.
De persoonlijke aanpak door bij The Sunset zelf te overleggen wat er mogelijk is, een dag voor de bruiloft
het draaiboek nogmaals doornemen en alle wijzigingen per mail of telefoon ook weer in een gewijzigde offerte
toegestuurd krijgen hebben voor ons heel veel helderheid en overzicht gebracht.
Ook het vervoer naar de locatie van onze ceremonie is door The Sunset geregeld.
De Strandexpress is ons prima van dienst geweest hierin en de communicatie tussen The Sunset en de
Strandexpress was optimaal.
Het heeft geen enkel probleem opgeleverd wanneer we niet helemaal volgens de geplande tijdstippen
vertrokken en/of aankwamen. Dit was zeer bevorderlijk voor een super relaxte sfeer waarin iedereen kon
ontspannen en genieten!
De versieringen zijn naar eigen inzicht te plaatsen bij The Sunset. Dit zowel binnen als buiten. Op deze
manier stond de aankleding zeer dicht bij ons daar we ook veel zelf gemaakt hadden. De Beamer en het
diascherm waren met The Sunset afgesproken door familie en voor ons een mega verrassing! Buiten stond
een grote vuurschaal en moderne strandverlichting. Naast een fantastisch sfeertje wat hierdoor ontstond
was het zalig om buiten te zijn!
De borrelhapjes en het diner waren van zeer hoge kwaliteit en goed betaalbaar. Een barbecue is zowel binnen
als buiten te realiseren en aangekleed met salades en een broodtafel naar wens.
Vooraf een zalige soep die uitgeserveerd werd en als toetje de fantastische chocoladefontein met ijs, soesjes
en marshmallows. Ook hier was zelf vorm aan te geven. Er is niets anders dan lof uitgesproken over de
perfecte kwaliteit! Ook een vegetarische maaltijd was i.o met de kok samen te stellen.
Het feest was één groot succes. De muziek was ter plekke door onze gasten zelf te bepalen wat zeer veel
hilariteit met zich mee bracht. Er is de hele avond gedanst, gedronken en gegeten, gelachen, gespeecht,
gehuild en gedeeld. Echt woorden geven aan onze bruiloft zou het intense gevoel van dit weekend te kort
doen. Dat kun je enkel snappen door het te beleven en te voelen.
Wij bevelen The Sunset van harte aan voor een ieder die wenst zijn bruiloft op Ameland te beleven!!!

Anouk & Niels

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 de locatie om de avond voor
jullie
huwelijk te dineren of te borrelen. Zo
vaak gebeurt het immers niet dat jullie met
zoveel vrienden en familie bij elkaar zijn.
Overigens is Van Heeckeren Grandcafé ook een
hele mooie locatie voor jullie receptie of diner.

Terwijl iedereen dacht dat Roel mij tijdens de wereldreis zou vragen werd er pas thuis alle geheime
voorbereidingen getroffen voor een huwelijksaanzoek. In een zee van kaarslicht, warmte en rozen zat hij in
pak op één knie om de beroemde vraag te stellen. In de kamer was de temperatuur al tot 28 graden opgelopen
en precies deze warmte & romantiek hebben we meegenomen naar onze bruiloft op 25 januari 2014. Een
droomplaatje van koud & warm hadden we voor ogen en dat op de plek waar Roel heeft leren lopen en waar
Nederland op zijn mooist is; op het Waddeneiland Ameland.
Na een weekendje Ameland in oktober zat het draaiboek op grote lijnen al in elkaar. Beachclub The Sunset
heeft de mooiste zonsondergang van Nederland en eind januari heb je het gehele strand voor jezelf. Als je dan
60 van je meest dierbare familieleden en vrienden meeneemt dan wordt het wel een hele mooie plek om een
weekend lang feest te vieren. Er werd een hotel gevonden voor alle vrienden (Van Heeckeren Hotel) en een
hotel voor de familieleden inclusief bruidssuite / loft (Galerie-hotel Dit Eiland).
Een moodboard met foto’s en accessoires hielp om de rode draad van deze winterse bruiloft te volgen. De
uitnodiging en bruidsboeket werden voorzien van dennenappeltjes, de gasten kregen warme dekentjes met
lieve kaartjes eraan mee en meer dan honderd vazen en kaarsen werden aangekocht.
De trouwdag zelf was vanaf begin tot eind genieten. Doordat we met familieleden en vrienden al een prewedding diner hadden in Dinercafé Rixt op Ameland, begon de zaterdagochtend zeer ontspannen. Roel en
ik hebben nog samen gebadderd en als familie hebben we nog gezamenlijk ontbeten voordat de wegen elkaar
splitsten. Roel werd aangekleed door zijn getuige en beste vriend in Van Heeckeren Hotel in Nes en ik door
mijn zusje aan de andere kant van Ameland; in Hollum. Met een bruidsjapon met lange sleep - die uitgespreid
lag over de traptredes - was daar eind van de ochtend het emotionele ontmoetingsmoment aangebroken. Een
moment met een lach & traan en perfect vastgelegd door fotografe Jantina Scheltema. Windkracht vijf in de
jurk op een uitgestorven strand leverde prachtige plaatjes op. En verder was het de opdracht om dicht tegen
elkaar aan te kruipen om warm te blijven. Eind van de middag verdween ik in een Landrover Defender met mijn
moeder. Roel stapt in een oude Bedford bus. Beachbordjes wijzen de weg naar het Duinpaviljoen en binnen
zitten al onze gasten in een “circle of love” om tientallen vazen met kaarslicht heen. Het ziet er magisch uit.
Met muziek van Saybia op volume 38 arriveer ik met mijn moeder via het strand. Dit moment is het favoriete
moment van Roel en alle gasten aanwezig, en ons bruidsmeisje zorgt dat er overal kleine dennenappeltjes
en beukenootjes liggen. De informele ceremonie werd geleid door BABS Marc Ketelaars en er waren veel
persoonlijke notities. Lieve woorden voor de moeders en de vier getuigen maar Roel en ik hadden ook de
zenuwen onder bedwang om wat tegen elkaar te zeggen. Zangeres & vriendin Marcia Zuidema zorgde voor
een persoonlijke noot door een zelf geschreven couplet aan het liedje “I Do” van Colby Caillat toe te voegen.
Een ontroerend moment. Als laatste zorgde de moeder van Roel voor de ringen en toen mocht er eindelijk
gezoend worden! Een proost met Cava en daarna een stroom van lieve felicitaties.
Roel en ik openden het winterse stamppotten buffet. Van hete bliksem tot rookworst en Amelander mosterd,
voor ieder wat wils. Het toetje is ook één groot buffet; yoghurt en kwark met gebroken Oreo’s, rood fruit en
honing. Liefde is zoet en dat staat ook her en der op de buffet tafelkaartjes te lezen. Het feest gaat daarna
los tot twee uur ’s nachts dankzij DJ Bojan uit Groningen.
De volgende ochtend is er een groot gezamenlijk ontbijt om na te praten. Het nagenieten gaat nog uren door
tot het moment daar is dat wij alle gasten hebben uitzwaait. De boot gaat weer terug naar het vaste land
maar de roze wolk blijft nog even hangen als er een fles Champagne bezorgd wordt voor onze terugreis een
paar uur later.

Kinga & Roel

de bruiloft van...
KINGA & ROEL

Eveneens op zo’n 150 meter van het Van Heeckeren
Hotel, midden in het centrum van Nes, vind je
Dinercafé Rixt. Warm en eigentijds, intiem en
gezellig. Een 'no nonsense' dinercafé waar iedereen
zich direct welkom voelt en waar je heerlijk kunt
eten.
Probeer onze mixed grill maar eens, die je overigens
ook met het hele gezelschap kunt bestellen. Dinercafé
Rixt is ook de ideale plek om de avond voor jullie

huwelijksfeest te dineren met vrienden en familie.
Daarnaast is
Dinercafé Rixt een fantastische
locatie voor bijvoorbeeld jullie receptie. Door
de geveldeuren helemaal open te zetten
wordt het terras één met het dinercafé.
Dinercafé Rixt wordt dan helemaal naar jullie
wens ingericht en aangekleed. Uiteraard wordt het
hele café voor jullie gereserveerd. Voor groepen
tot 100 personen creëer je een geweldige sfeer.

Winter

Wedding

de bruiloft van...
BARBARA & GERT-JAN
Nadat we in april erg prettig werden ontvangen door Egbert in Beachclub The Sunset, een prachtige
strandtent op het (toen nog) verlaten strand van Ameland, voelden we ons meteen het bruidspaar. Alle zaken
werden doorgenomen en alle puntjes werden op de i gezet. Deze mensen hadden duidelijk ervaring en we
durfden onze dag dan ook met een gerust hart uit handen te geven. We wonen namelijk niet op Ameland!
Op vrijdag 13 juni voeren wij met onze naaste familie en dierbaarste vrienden naar Ameland voor ons huwelijk.
Na de nodige voorbereidingen in het hotel zijn we met de Bedford mandenbus naar Beachclub The Sunset
gebracht alwaar en sprookjesachtig decor op ons wachtte... Een altaartje midden op het witte strand van
Ameland!
Het was nog mooier dan we hadden durven hopen en zo romantisch! De ceremonie, het fantastische eten en
het kampvuur op het strand bij zonsondergang maakte dat onze dag letterlijk een ‘gouden randje’ kreeg! Het
was in één woord Fabulous!

Barbara & Gert-Jan

