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summum Van
romantieK
Trouwen op het strand met op de achtergrond de golvende
zee en ondergaande zon; voor veel stelletjes een droom.
Sinds kort eentje die werkelijkheid kan worden. Verliefde
paren mogen elkaar het jawoord geven op het Texelse
strand. Het summum van romantiek.
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trouwen op het strand

de rust en de sfeer vinden we heerlijk. de stranden zijn zelfs in

te zijn. menig stelletje neemt op hun trouwdag

de zomer rustig, dus je hebt overal lekker de ruimte. dat geeft

de ‘huwelijksboot’ naar hun favoriete eiland

een bepaalde sfeer waar we erg van houden.’

en geeft elkaar hier het jawoord. en beleeft

droomHuwelijK
Bij onderGaande Zon

Joris Heijltjes

om te trouwen op texel hoef je geen texelaar

tijdens een weekendje op texel vroeg jeroen saskia ten

saskia Vermeer uit Zoetermeer. Zij trouwden

huwelijk op een romantische plek op het strand bij de Koog.

in september 2011 op het strand bij paal 21

trouwen op ‘hun’ eiland bleek haalbaar en al snel kwamen ze bij

bij de Koog. Geen willekeurige keus, want

strandpaviljoen Beach inn op paal 21 terecht. ‘we hebben nog

beiden koesteren een sterke band met

geïnformeerd naar een schapenboet, maar die bleek te klein. de

passend bij een strandpaviljoen en de rest van onze dag.’ Het

organiseren en plannen van bruiloften haar

texel. jeroen kwam vroeger met zijn ouders

strandpaal waar ik saskia ten huwelijk heb gevraagd, is op zo’n

bruidspaar was van plan na hun trouwerij op het strand in de kerk

beroep gemaakt. ‘Via paal 21 komen veel

regelmatig naar texel. Ze kampeerden op

150 meter afstand van paal 21. we hebben daar toen ook wat

te trouwen. toen zij uiteindelijk besloten dit twee dagen later in

bruidsparen bij ons terecht. stellen voelen

camping loodsmansduin. toen hij saskia

gedronken, dus toen we daar ook onze trouwceremonie konden

Zoetermeer te doen, hadden ze tijd om in een dubbeldekkerbus

zich veilig als ik bepaalde zaken voor ze regel.

houden, was dat perfect.’

een rondrit over texel te maken. ‘we hadden een mooie rit en

Zij kiezen bewust voor trouwen op texel,

zijn gestopt bij de uitkijktoren bij de Fonteinsnol in het bos. daar

vanwege het intieme gevoel dat het oproept.

Bij hun trouwarrangement op paal 21 werden ze geholpen door

hebben we champagne gedronken. dat was echt waarzinnig.’

Vaak heeft het stel een speciale binding met

weddingplanner astrid santé. ‘al bij onze eerste afspraak om

Vrijwel alle bruiloftgasten overnachtten in stormtenten op

het eiland, maar het komt ook voor dat ze

teXel PoPulair
als trouwlocatie

foto:

hier een onvergetelijke dag. Zoals jeroen en

onze wensen door te nemen was er een leuke klik. Vanwege

camping Kogerstrand. Zij hadden deze tenten speciaal voor

er nog nooit zijn geweest.’ een bruiloft aan

net kende, gingen ze een weekendje naar

de noodzakelijke overnachtingen tijdens ons trouwweekend

ons langer laten staan. we hadden goed contact met de

de texelse kust wordt doorgaans niet groots

zijn ouders, die op texel vakantie vierden.

begonnen we al een jaar van tevoren met plannen. Via astrid

camping en hebben zelfs een cadeau van ze gekregen. Veel van

opgetuigd. logisch, het strand is immers al

jeroen: ‘saskia was hier nog nooit geweest,

hebben we een styliste ingehuurd. Zij kon ons juttersthema

onze gasten zeiden na afloop weer terug te komen voor een

mooi van zichzelf. Voeg wat steigerhout en

maar ook voor haar voelde het meteen goed.

helemaal goed invullen. Paal 21 was ingericht met bloemstukken,

kampeerweekend op texel. Zelf sliepen we in de bruidsuite van

de kleuren wit en zand toe, en je hebt een

texel geeft het gevoel alsof je thuiskomt. je

wrakhout en een lange tafel waaraan we met z’n allen aan

Hotel de lindeboom in den Burg.’ de ‘newlyweds’ kijken terug

romantisch decor.

krijgt snel een band met het eiland. doordat

konden eten. er hingen mooie lampionnen langs het pad. Het

op een geweldige huwelijksdag en een geslaagd weekend. ‘we

je met de boot moet, ben je ook echt weg.

was allemaal erg mooi! we hadden een lekkere barbecue,

raden iedereen aan op texel te trouwen!’

crisis of niet, er wordt op texel niet minder
om getrouwd. astrid: ‘Het lijkt wel of

Paal 21 is één van locaties waar op texel kan worden getrouwd.

mensen juist nu hun liefde voor elkaar willen

Paviljoen Beach inn is door het magazine ‘Bruid’ uitgeroepen

bezegelen. Bij zo’n droomhuwelijk heeft men

tot beste trouwlocatie op texel. eigenaar jan Hoek wordt

later iets fantastisch om op terug te kijken.’

overspoeld door aanvragen en pakt het professioneel aan. Zo

trouwen op het strand is het summum van

heeft hij een officiële weddingplanner in de arm genomen.

romantiek. je denkt hierbij al snel aan de

astrid santé is eigenaar van celestial weddings en heeft van het

zomer, maar de winter is net zo knus en
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'Het water is hier anders,
altijd schuimend en woest'
romantisch. Astrid: ‘In december hadden we een
bruiloft in winterthema, compleet met witte loper, witte
decoratie en brandende open haard. Het water is hier
ook anders, altijd schuimend en woest.’
De gasten op de bruiloften die Astrid organiseert
komen zijn gemêleerd en doorgaans netjes gekleed.
De activiteiten worden hierop aangepast. ‘Vaak maken
ze met z’n allen een huifkartocht of een ritje met een
cabriobus. Ik word altijd hartelijk verwelkomd door
Texelse ondernemers. Ik heb steeds meer contact met
de bedrijven op het eiland en die reageren enthousiast.
Dat is leuk om te horen en ik doe dan graag een stapje
extra. Tijdens een trouwdag ben ik een soort beste
vriendin van het bruidspaar. Je maakt alles van dichtbij
mee, dus dat is heel bijzonder. Als je op Texel trouwt,
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geef je ook je gasten een unieke belevenis.’
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