


Sjoerd: een stoere allemansvriend, zongebruind met zand 
in zijn haar. Met kraaienpootjes bij zijn ogen tuurt hij in de 

verte, kijkend over het strand en de Noordzee.

Sjoerd kijkt of hij drijfhout op de golven ziet 
drijven en zoekt naar surfers die in de branding 
liggen, wachtend op een perfecte golf. Door de 
schittering van de zon op het water knijpt hij 
zijn ogen toe. Sjoerd is iemand die altijd wel 
iets beleeft, een mening heeft en nooit om een 
verhaal verlegen zit. Hij houdt van een grap, van 
een perfect strandfeest en op zijn tijd van een 
biertje.  

Sjoerd is gevestigd aan strandopgang Nes en 
is de perfecte locatie voor elk feestje. Sjoerd 
biedt ruimte voor partijen tot 200 personen en 
beschikt over twee zalen: de west- en oostzaal. 
Sjoerd heeft aan alles gedacht en daardoor zijn 
beide ruimtes voorzien van alle gemakken: een 
eigen terras en bar en uiteraard de benodigde 
technieken zoals een licht- en geluidinstallatie.

Geen feest is Sjoerd te gek! Daarom zorgt 
hij samen met een vaste gastheer en -vrouw 
voor een feest op maat. Bij iedere partij werkt 
Sjoerd met een vast contactpersoon die de 
partij van begin tot eind zal begeleiden. Sjoerd 
is een officiële trouwlocatie op Ameland. In en 
rondom het paviljoen kan officieel het jawoord 
aan elkaar gegeven worden, om vervolgens een 
spetterende bruiloft te vieren in een van de 
zalen van het paviljoen. Maar ook voor andere 
feestjes staat Sjoerd open: familiefeesten, 
bedrijfsuitjes, presentaties, vergaderingen en 
bijeenkomsten. Tevens is Sjoerd er graag op 
uit, daarom kan Sjoerd ook helpen op locatie: 
een lunch in het bos of een toostmoment in de 
duinen. Voor Sjoerd niks te gek. 

Strandpaviljoen sjoerd



Op deze unieke lOcatie met uitzicht op strand 
en zee is sjOerd perfect vOor elk feestje.



Facts &   
   Figures

Strandpaviljoen Sjoerd - gelegen bij het 
dorp Nes - is een stoer, robuust pand. 

Door het vele houtwerk heeft Sjoerd een 
duurzame uitstraling. 

Sjoerd heeft twee zalen, beide bieden 
vele mogelijkheden. De inrichting van 
Sjoerd kan worden omschreven als 

modern, industrieel en strak.  

LOCATIE
• Strandopgang Nes 

• Sinds 2016

• Architect: Bint Architecten

• Bouwer: K&A Houtbouw 

• Officiële trouwlocatie 

EXTRA VOORDELEN
- Overnachtingsmogelijkheden nabij het paviljoen; zowel diverse hotels, als een camping of groepsaccommodatie op een loopafstand vanaf 300 meter

- Sjoerd is met zijn centrale ligging een goede start voor verschillende activiteiten: een strandrit met trekker en wagen richting de oostkant van Ameland, actieve activiteiten via een outdoor bedrijf of het beginpunt voor fiets- en 
wandelroutes



BEREIKBAARHEID
Sjoerd is met zijn centrale ligging 

op het eiland makkelijk te bereiken. 

Vanaf de boot zijn er korte fiets-, 

loop-, auto- en busroutes richting 

strandopgang Nes.
Sjoerd werkt op diverse gebieden samen met vaste partners. 

licht- en geluidtechnicus de haan; kent de locatie Sjoerd goed 

en werkt vaker samen met bands en dj’s van Ameland

stylist louise nagtegaal; Sjoerd heeft goede contacten met 

een externe stylist. Zij kan het paviljoen of ceremonie buiten naar 

wens aankleden.

OutdOor bedrijf Beach ameland; op loopafstand van Sjoerd. Zin 

om na de lunch, tijdens een vergadering of met je bruiloftsgasten 

actief bezig te gaan? Zij bieden diverse activiteiten aan voor 

groepen. 

dj/band; Sjoerd heeft verschillende contacten met dj’s op 

Ameland of van de wal, aangevuld met live muzikanten zoals een 

trompettist of saxofonist. Tevens kan Sjoerd helpen zoeken naar 

een geschikte liveband.  

Ook heeft Sjoerd korte lijntjes met een kapster, visagiste en 

fotografe op Ameland. Vraag gerust naar de mogelijkheden of 

contactgegevens. Daarnaast kan Sjoerd voor de kleine gasten een 

oppas regelen die op locatie kan komen. 

samenwerken

PARKEREN 
Gratis parkeergelegenheid achter 

Landal Ameland State. 
300 meter vanaf strandopgang 

Nes. Voor invaliden zijn er enkele 
parkeerplekken beschikbaar bij de 

strandopgang.

ONZE RUIMTES  
BESCHIKKEN OVER:

• Een eigen terras

• Een verlichte koof en bar, 

 in elke gewenste kleur

• WIFI

• Eigen muziekinstallatie tot 2000 

watt/ TW-Audio 

• Aansluiting: XLS





De west- en oostzaal hebben ieder hun 
eigen charme, capaciteit en mogelijkheden

Totaal 400 m2 – terras totaal 390 m2

onze ruimtes

westzaal
terras

oostzaal



west 145m2

   groot terras (320 m2)  
       aan alle kanten 

   mooie grote trap n/h strand 
   grote robuuste bar

indelingen

160 personen 120 personen

32 personen 80 personen

65 personen



oost 80m2

   Eigen terras (53 m2),  
       verbonden aan het strand

   aparte ingang
   afzuigsysteem voor een  

       binnen BBQ

indelingen

120 personen 90 personen

28 personen 60 personen

45 personen



arrangementen

puur en eerlijk 
genieten bij 

sjOerd!

Een lekkere lunch na een stevige fietstocht, 
een barbecuebuffet na een prachtige 
ceremonie op het strand of nog even snel 
een kop koffie voordat het bedrijfsuitje 
begint. Sjoerd staat voor alles open. Sjoerd 
houdt van duurzaam en betrouwbaar, 
hij wil zelf namelijk ook niet bedonderd 
worden. Daarom gebruikt Sjoerd eerlijke 
producten en staan er streekproducten op 
de kaart.



VoOr diverse partijen en eVenementen biedt 
sjOerd verschillende arrangementen. 

Daarnaast staan onze koks graag klaar om bij iedere partij te 
helpen. Zo zorgt Sjoerd ervoor dat er bij een barbecuebuffet 
altijd een kok achter het vuur staat zodat er voldoende is voor 
iedereen en bij het Amelander buffet zal een kok ter plaatse 
het vlees van eigen Amelander lamsbout afsnijden. 

Sjoerd helpt graag bij het samenstellen van het juiste 
menu en wil graag dat iedereen tevreden het paviljoen 

verlaat. Naast de vaste arrangementen zijn er 
uitbreidingsmogelijkheden en biedt Sjoerd graag 
alternatieven voor vegetariërs en mensen met een 
allergie. 

arrangementen

DINER

Koffie met gebak

LUNCHBUFFET

Hapjes

Barbecue      en buffet 

vergaderarrangement



KOFFIE MET GEBAK

  2 kopjes koffie/thee met Amelander 
 appelgebak of bosvruchtenkwark, met of 
 zonder slagroom.

LUNCHBUFFET

Kleine lunch
  Ambachtelijke groentesoep 

 (niet vegetarisch)
  Diverse soorten brood, belegd met  

 o.a. schouderham, Italiaanse salami,  
 kipkerriesalade en kaas

  Twee consumpties met keus uit koffie, 
 thee of melk

lunch sjOerd 
  Ambachtelijke tomatensoep
  Diverse soorten brood, belegd met o.a.  

 Amelander forel, Spaanse ham,  
 Amelander kaas met fenegriek, Italiaanse  
 salami en cranberryjam

  Zacht bolletje met Bourgondische kroket
  Vers seizoensfruit
  Eén verse jus d’orange, met daarnaast de  

 keuze uit een koffie, thee of melk

HAPJES

sjOerds hapjes
  Friese oude kaas
  Friese kaas met fenegriek
  Amelander droge worstsoort
  Toast met rosé runderrollade
  Toast met Amelander gerookte meerval

Van doBben bittergarnituur hapjes 
  Kipnuggets
  Bitterballen
  Kalfskroketjes
  Kaassoufflés
  Gehaktballetjes

luxe hapjes 
  Toast met gerookte zalm
  Parmaham roomkaas
  Forelmousse met citroen en dille
  Haring met uitjes op Amelander  

 roggebrood
  Gekonfijt krieltje met aioli
  Gevuld ei
  Mini satéspies (warm)
  Lamsham op toast (warm)
  Huisgemaakte gehaktballetjes met  

 tomatensaus 

Arrangementen



De prijzen heeft Sjoerd opgenomen in een prijsbijlage, deze kan los worden opgevraagd

 VERGADERARRANGEMENT
De oostzaal is uitstekend geschikt voor diverse 

bijeenkomsten, zoals een vergadering of een 

training. Sjoerd heeft hiervoor verschillende 

arrangementen. Zo kan een bijeenkomst 

uitgebreid worden met een heerlijke lunch of 

barbecue. De arrangementen zijn gebaseerd op 

een groep van minimaal 15 personen. 



SJOERDS BBQ BUFFET |

Koude gerechten
  Rijkelijk gegarneerde gemengde salade 
  Griekse salade met o.a. komkommer,  

 tomaat, olijf en feta

Vlees
  Malse schouderkarbonade
  Hamburger
  Kruidig kippenpootje
  Kipsaté
  Worstje

Bijgerechten
  Knoflooksaus, cocktailsaus,  

 barbecuesaus, mayonaise, currysaus  
 en pindasaus

  Warm stokbrood uit de oven met  
 huisgemaakte kruidenboter en   
 tapenade

  Frites 

SJOERDS BBQ BUFFET ||

Koude gerechten
  Rijkelijk gegarneerde gemengde salade
  Griekse salade met o.a. komkommer,  

 tomaat, olijf en feta
  Watermeloen

Vlees
  Malse schouderkarbonade
  Hamburger
  Kruidige kippenpootje
  Varkenshaasspies
  Sparerib

Vis
  Papillot van harder met  

 heerlijke kruiden

Bijgerechten
  Knoflooksaus, cocktailsaus,  

 barbecuesaus, mayonaise, curry saus  
 en pindasaus

  Warm stokbrood uit de oven met  
 huisgemaakte kruidenboter en  
 tapenade

  Frites

SJOERDS BBQ BUFFET |||

Koude gerechten
  Griekse salade met o.a. komkommer,  

 tomaat, olijf en feta
  Aardappelsalade met bacon en prei
  Watermeloen

Vlees
  Malse ribkarbonade
  Kruidig kippenpootje
  Rib eye/steak
  Sparerib
  Amerikaanse braadworst 

Bijgerechten
  Knoflooksaus, cocktailsaus,  

 barbecuesaus, mayonaise, currysaus  
 en pindasaus

  Warm stokbrood uit de oven met  
 huisgemaakte kruidenboter en  
 tapenade

  Frites 

Arrangementen: Barbecue en buffet



Koude gerechten
  Vissalade met o.a. Amelander gerookte forel, gerookte

 zalm en garnalen 
  Rijkelijk gegarneerde gemengde salade met vers fruit

Vis
  Bouillabaisse (vissoep)
  Spiesje van Amelander meerval en gerookt spek
  Papillot van Amelander zeebaars met verse geurige kruiden
  Amelander harder gestoofd in wittewijnsaus
  Geroosterde gamba’s met knoflook en chilisaus

Bijgerechten
  Diverse groentes, afhankelijk van het aanbod van het seizoen
  Diverse broodsoorten uit de oven met huisgemaakte  

 kruidenboter en tapenade
  Aardappelschotel, kruidige geroosterde aardappels  

 en frites

 
uitbreidingsmogelijkheden Buffeten

  Papillot van Amelander zeebaars    
  Geroosterde kruidige gamba’s    
  Spies met gemarineerde varkenshaas 
  Spies met gemarineerde ossenhaas 
  Amelander lamskoteletten    
  Hele Amelander lamsbout

      

Koude gerechten
  Vissalade met o.a. Amelander gerookte forel, gerookte 

 zalm en garnalen
  Salade met Friese oude kaas, noten en een frisse  

 dressing
  Rijkelijk gegarneerde gemengde salade met vers fruit

Vlees
  Op unieke wijze bereid eigen Amelander lamsbout
  Varkenshaas met romige Amelander mosterdsaus
  Gegrilde gemarineerde kippendijen met Amelander  

 cranberrysaus

Vis
  Papillot van Amelander zeebaars met verse geurige   

 kruiden
  Gegrilde Amelander meervalfilet 
  Amelander zeebanket in een wittewijnsaus

Bijgerechten
  Diverse groentes, afhankelijk van het aanbod van het  

 seizoen
  Diverse broodsoorten uit de oven met huisgemaakte  

 kruidenboter en tapenade
  Aardappelschotel, kruidige geroosterde aardappels  

 en frites

AMELAND BUFFET AMELAND ZEEBANKET BUFFET 

De prijzen heeft Sjoerd opgenomen in een prijsbijlage, deze kan los worden opgevraagd



DINER 
Voor groepen vanaf 15 
personen kunnen wij een 3 
gangenmenu opstellen aan de 
hand van onze dinerkaart. 

KINDERBUFFET 

Speciaal voor kinderen 
bieden we een onbeperkt 
kinderbuffet aan met lekkere 
snackjes: patat, vissticks, mini 
frikadellen, kroketten, met 
mayonaise en appelmoes. 

DRANKENARRANGEMENT 
Naast dat Sjoerd dranken 
kan voldoen op basis van 
nacalculatie, heeft Sjoerd ook 
een drankenarrangement. Dit 
arrangement kan afgenomen 
worden per persoon op basis 
van een bepaald tijdsbestek 
en omvat de volgende 
dranken: binnenlands 
gedestilleerd, bier, wijn, port, 
sherry, frisdranken, koffie en 
thee.

SJOERDS DESSERTBUFFET 
  Sinaasappel- en  

 Nobelparfait
  Drie verschillende soorten  

 ambachtelijk schepijs
  Verse fruitsalade
  Slagroom 
  Chocoladesaus en  

 bosvruchtencompôte 

IJSCOUPE NA, keuze uit:
  Dame Blanche: vanille-ijs  

 met warme chocoladesaus  
 en slagroom

  Sorbet: vanille- en  
 aardbeienijs met vruchten,  
 aardbeiensaus en slagroom

Arrangementen



De prijzen heeft Sjoerd opgenomen in een prijsbijlage, deze kan los worden opgevraagd

Ceremonie
Met uitzicht op het strand en de zee het 
‘jawoord’ zeggen; Sjoerd biedt de mogelijkheid 
om met de voeten in het zand te trouwen. 
Hiervoor bouwt Sjoerd op het strand een terras 
aan de oostkant.Aan het opbouwen van dit 
complete plaatje zitten kosten verbonden.

Rewedding
Symbolisch willen trouwen? Dat kan 
ook bij Sjoerd. Hiervoor kun je zelf een 
trouwambtenaar aanstellen. Wil je een unieke 
trouwambtenaar? Het is mogelijk om getrouwd 
te worden door Imca Marina, buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijk stand. 

Kampvuur
Sjoerd kan aan het eind van de dag een 
kampvuur op het strand organiseren. Dit 
kampvuur brandt ca. 2 uur en wordt door 
Sjoerd geregeld. Geniet met een Amelander 
Nobeltje bij het kampvuur en sluit de 
feestelijke dag af in Amelander stijl. 



aandachtspunten
Openingstijden

Sjoerd is het hele jaar open, echter heeft 
Sjoerd enkele dagen in het jaar dat een 
partij niet mogelijk is op het paviljoen.  Om 
01.00 uur moet Sjoerd officieel zijn deuren 
sluiten. Er mag soms met een vergunning 
langer doorgefeest worden.    

Zaalhuur/omzetgarantie
In sommige gevallen moet Sjoerd zaalhuur 
of een omzetgarantie vragen. Zeker in 
de drukke zomermaanden kan Sjoerd 
niet zomaar zijn deuren sluiten voor 
daggasten en moet er voor de westzaal 
een omzetgarantie gevraagd worden. 
Dit bedrag kan per periode en per dag 
verschillen. Sjoerd behoudt zich het recht 
om per situatie te bekijken of er een 
omzetgarantie gevraagd dient te worden. 

Facturatie
Bij kleine partijen is het mogelijk om direct 
per pin of contant bij Sjoerd af te rekenen. 
Bij grote partijen stuurt Sjoerd na afloop 
een eindfactuur. Sjoerd ontvangt graag van 
tevoren de gegevens voor de factuur. 

Aanbetaling/annuleren
Als de optie wordt omgezet in 
een reservering stuurt Sjoerd een 
aanbetalingsfactuur. Het bedrag hangt af 
van hoe groot de partij is. Op deze manier 
wordt de reservering definitief en houdt 
Sjoerd de datum vast. Bij een annulering 
wordt in ieder geval de aanbetaling 
ingehouden. Sjoerd hanteert de 
annuleringsvoorwaarden van de Uniforme 
Voorwaarden Horeca. Zie de voorwaarden 
op www.khn.nl/uvh-nl. 

Aantal personen
Sjoerd ontvangt graag 10 werkdagen 
voordat de partij plaatsvindt het 
definitieve aantal personen, met een 
maximale afwijking van 10% van het 
geboekte. Het doorgeven van het aantal 
personen is belangrijk voor gebruik van 
de zaal en is bindend voor de eindfactuur. 
Tijdens de partij zal er een telling worden 
gedaan. Wanneer deze hoger ligt dan 
het doorgegeven aantal, zal dit op de 
eindfactuur terug te vinden zijn. 

Slecht weer scenario
Mocht het weer het niet toelaten 
om buiten te trouwen, dan moet de 
ceremonie binnen plaatsvinden. Sjoerd 
houdt er rekening mee dat een van de 
zalen dan dicht is voor enkele uren. Het 
kan voorkomen dat er een omzetgarantie 
vast zit aan het slecht weer scenario. 
Mocht het weer het niet toelaten om 
buiten te barbecueën dan kan het buffet 
binnen plaatsvinden. Sjoerd heeft de 
optie om binnen in de Oostzaal onder 
een afzuigsysteem te barbecueën. Bij 
grote groepen moeten we uitwijken naar 
de Westzaal en zal de hele barbecue in 
buffetvorm worden aangeboden.



Sjoerd verhuurt ook diverse spullen die bij een partij,  
of voor extern gebruik, gehuurd kunnen worden.

  barBecue
Sjoerd heeft een grote barbecue die gebruikt kan worden 
voor externe partijen. De barbecue wordt op locatie 
gebracht en wordt ook weer opgehaald. 

  dj bOoth
Wanneer er wel een dj aanwezig is maar geen apparatuur, 
kan er een DJ Booth gehuurd worden bij Sjoerd. Deze manier 
is soms goedkoper dan dat het mee moet komen vanaf de 
wal. De muziek kan via de boxen van Sjoerd worden gedraaid 
en Sjoerd heeft in de Oostzaal een eigen lichtinstallatie. 

  aanKleding
Sjoerd kan voor een partij het paviljoen aankleden naar 
wens en kan hiermee rekening houden met een kleurstelling 
of thema. Voor een ceremonie hebben wij enkele attributen 
die wij voor een kleine vergoeding kunnen regelen of kunnen 
uitlenen.

  prieel
Om de ceremonie extra aan te kleden kan Sjoerd via een 
extern bedrijf een prieel regelen voor op het strand. Dit 
boogje kan naar wens worden aangekleed. 

  BlOemen
Wij kunnen diverse bloemen en bloemstukken regelen en 
neerzetten op de (sta)tafels en/of bar. 

  lampionnen 
Sjoerd heeft diverse witte en rode zijden lampionnen die 
bevestigd kunnen worden aan het plafond.

  preeKtafel
Deze preektafel kan worden gebruikt voor de ceremonie. 
In deze preektafel zit een box die het geluid buiten kan 
versterken. 

  Verlichting in kleur
Sjoerd kan het plafond en de bar verlichten in elke gewenste 
kleur.

  loper
Sjoerd heeft twee soorten lopers: wit en rood. Deze kan 
Sjoerd uitrollen voor de ceremonie op het strand of voor de 
ingang van de zaal.

 wit linnen
Voor de tafels heeft Sjoerd wit linnen dat uitgeleend kan 
worden. Naast witte rokken voor de statafels heeft Sjoerd 
ook nog diverse kleuren, zoals blauw en rood.  

 styliste
Indien men graag de aankleding wil uitbesteden, kan Sjoerd 
contact leggen met een externe stylist die op Ameland 
gevestigd is. 

VERHUURARTIKELEN








