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TROUWEN
op het water
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arjolein en Marcel trouwen in juni 2012 aan boord van de
‘Oosterschelde’, een authentieke driemaster uit Rotterdam.
Als twee fanatieke zeilers, en samen eigenaar van een kleine zeilboot, willen zij de mooiste dag van hun leven ook graag op het water
vieren. Per toeval zagen zij tijdens Sail Amsterdam de ‘Oosterschelde’ liggen. Ze stapten aan boord en waren meteen verkocht.

PUUR TOEVAL
“Nadat we een rondleiding kregen en onze wensen vertelden, was
het heel snel geregeld. Het aantal gasten past aan boord en de sfeer
van het schip spreekt ons aan”, aldus Marjolein. “Omdat dit schip
authentiek is en zelfs een varend monument, is het een romantische
locatie. En dat is precies waar we naar zochten.”

ZELFS HET JAWOORD KAN AAN BOORD
Kapitein Gerben vertelt over de mogelijkheden: “Naast de ‘Oosterschelde’ beheren wij ook de historische tweemaster ‘Helena’. Beide
schepen zijn te huur als locatie voor een vaartocht, diner en feest.
Zelfs het jawoord kan aan boord worden gegeven. En een zeilschip
is natuurlijk perfect voor een fotoshoot.” De schepen hebben Rotterdam als thuishaven, maar komen overal waar het water ze kan
brengen. “De rederij heeft een eigen kantoor en vanuit daar helpen we graag met de organisatie van receptie, diner of feest. Onze
scheepskok verzorgt de heerlijkste maaltijden en hapjes.” aldus Ger-

ben. Op de ‘Oosterschelde’ kunnen 24 gasten overnachten. Zo kun
je de volgende ochtend bijvoorbeeld samen met je ouders, de getuigen en de ceremoniemeesters ontbijten.

OVER DE SCHEPEN
De driemast topzeilschoener ‘Oosterschelde’ is de laatst overgebleven originele Nederlandse driemaster. Gebouwd in 1917 voor de
internationale handelsvaart en volledig gerestaureerd in 1992. Met
haar imposante tuigage, haar lengte van 50 meter en haar stijlvol
ingerichte interieur, is de ‘Oosterschelde’ een indrukwekkende verschijning. Er kunnen 120 personen aan boord voor een vaartocht,
receptie of feest.
De tweemast stevenaak ‘Helena’ is in 1875 gebouwd voor de vaart
op de rivieren en is het oudste ijzeren zeilende binnenvaartschip
van Nederland. Het schip is sierlijk gelijnd. De uitgebreide restauratie werd in 2003 voltooid en sindsdien vaart het schip dagtochten
in de wateren rond Rotterdam. De ‘Helena’ vaart met groepen van
maximaal 48 personen en voor een receptie of feest kun je 55 personen uitnodigen. B
Ook interesse in je trouwdag aan boord van een bijzonder
zeilschip? Neem contact op met Reederij Oosterschelde
(010) 436 4258 of kijk op www.hetrotterdamsezeilschip.nl.
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Voor de mooiste dag van je leven wil je natuurlijk een speciale locatie.
Wat denk je van trouwen op het water, de intimiteit van
een schip en ontspannen zeilen?

