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Voor sportievelingen
➤ Op een eiland met een relatief beperkte oppervlakte maak je de meeste fun 
op het water. De waters van Aruba zijn een must voor watersportliefhebbers. 
De beste duik– en snorkelspots vindt u langs de beschermde oostelijke en zui-
delijke kust. Meer dan een dozijn schepen zijn gezonken voor deze kusten, wat 
garant staat voor ontzettend veel exploratieplezier. Een van hen is de Antilla, 
een Duits vrachtschip van ruim 133 meter lang uit de tijd van de Tweede We-
reldoorlog. Het indrukwekkende schip is begroeid met sponsen en koraal en is 
het schuiloord voor de exotische geelstaartsnapper. 
➤ Geïnteresseerd in fauna en flora? Bezoek dan het Arikok National Park, een 
woestijnachtig park met veel cactussen en zeldzame bomen. Als het geregend 
heeft, verandert het gebied in een geurige hof met bloeiende bomen. De berg 
Arikok is tevens de hoogste berg van het eiland. Aan de kust vindt u kalkklif-
fen, en midden op het eiland staat de Hooiberg, een bijzondere berg uit het 
unieke gesteente hooibergiet, dat nergens anders ter wereld voorkomt. Kijk 
ook uit voor zeldzame hagedissen en leguanen. Het is mogelijk om met een 
parkwachter het park te ontdekken. Meer informatie hierover vindt u in het 
bezoekerscentrum.
➤ Naast het meer traditionele windsurfen, jetskiën, golfen en vissen, kunt u zich 
ook wagen aan een aantal activiteiten met een hoog pretparkgehalte. Zoals de At-
lantis Submarine, die u meeneemt tot 40 meter onder de zeespiegel of de Snuba, 
waarbij u met een antieke duikershelm waaraan een luchtlijn verbonden is, vrij 
over de zeebodem kunt wandelen. Het is eens iets anders...

Voor shoppers en zonnekloppers
➤ Niets is aangenamer dan je in volle winterperiode uit te strekken op een 
strandstoel en je batterijen voelen opladen alsof je op zonne-energie loopt. Op 
Aruba vindt u stranden die zÓ op een ansichtkaart passen: eindeloos witte stro-
ken zand met zacht wuivende palmen. Deze zijn voornamelijk gesitueerd aan 
de zuid- en westkusten van het eiland. De noordkust met zijn ruige landschap 
en eenzame cactussen is te grillig. Probeer zeker Baby Beach waar het water 
heel lang ondiep blijft, waardoor het mogelijk is om zich ver in de onmetelijke 
Caraïbische Zee te wagen. 
➤ Flamingo Beach met zijn hangmatten en flamingo’s bereikt u met een 
speedbootje dat vertrekt vanuit het Renaissance Hotel. Het Renaissance is een 
van de bekendste luxehotels van het eiland en mocht al Tom Cruise, Al Gore 
en prinses Maxima tot zijn gasten rekenen. Met een beetje geluk ziet u op een 
heldere dag vanop de boot de Venezolaanse bergen, die door slechts 27 kilo-
meter water gescheiden zijn. Kom vroeg genoeg naar het Renaissance Island 
en u kunt zich inbeelden dat u uw eigen exotische privé-eiland betreedt. 
➤ Na een ochtend op het strand ontsnapt u aan de warme temperaturen in 
het Renaissance Hall-shoppingcentrum in de hoofdstad Oranjestad, die be-
kend is voor zijn kleurrijke koloniale architectuur. Een excellente selectie van 
luxehuizen als Louis Vuitton, Gucci, Carolina Herrera, BCBG Max Azria en 
Ralph Lauren, hebben zich hier verzameld. Het is vooral populair bij toeristen 
en cruiseschippassagiers omdat de prijzen door de lagere importtaks hier veel 
lager liggen dan in andere landen. Lees: twee Gucci-handtassen voor de prijs 
van één. Leuk om te weten: in de winkelstraten van Oranjestad opende on-
langs een Victoria’s Secret-winkel. 

na aruba
 * Welkom in ArubA, WAAr het Altijd zomert

*

De ABC-eilAnDen worDen ze genoemD: AruBA, BonAire en CurAçAo. ooit wAren Dit neDerlAnDse 
kolonies en DAArom worDt onze tAAl er nog steeDs veelvulDig gesproken – wAt eens zo 
mAkkelijk is. mAAr welk eilAnD kiest u? Door De BAnD genomen trekken Duikers nAAr BonAire 
en CultuurliefheBBers nAAr CurAçAo, terwijl het turquoise, helDere zeewAter en De witte 
poeDerstrAnDen vAn AruBA De zonnekloppers lokken. mAAr het CompACte Bounty-eilAnD 
AruBA weet ieDereen te verleiDen. Door muriël swArtenBroekx

Voor foodies 
➤ Op culinair vlak geniet je op Aruba van de Caraïbische keuken – misschien 
minder authentiek dan elders door de duidelijke internationale invloeden op 
de traditionele lokale gerechten. Op het menu staan bereidingen waarin di-
verse vissoorten de hoofdrol wegkapen, vaak geserveerd onder begeleiding 
van gebakken banaantjes, rijst, maisbrood en een saus naar keuze. De kleine 
honger snoer je de mond met een pastechi, een hartig taartje gevuld met 
kaas of rundsvlees. Die wordt vervolgens doorgespoeld met een slok ijskou-
de balashi. Het lokaal gebrouwen bier dankt zijn bekroonde smaak onder 
andere aan het drinkbare kraantjeswater op Aruba. 
➤ Eigenares Anabela Peterson de Sousa kreeg de unieke locatie van Pinchos 
Grill & Bar op de pier eerder toevallig in handen. Wat van start ging als een 
front row seat voor de zonsondergang, waar cocktails als de Aruba Ariba (die 
onder andere wodka, rum en bananenlikeur bevat) en brochettes konden wor-
den geproefd, groeide al snel uit tot een volwaardig restaurant. Het romanti-

sche decor is niet toevallig tot stand gekomen, vertelt Anabela innemend: “Na 
het diner vind ik het gezellig om een beetje te knuffelen met mijn man. Dan 
leg ik mijn benen op zijn schoot en vlij ik mijn hoofd tegen zijn schouder. Hij 
is dan gegeneerd omdat hij denkt dat iedereen naar ons zit te kijken. Daarom 
wou ik per se rotan tweezitters zodat mijn gasten kunnen genieten van elkaar 
en het uitzicht. De schommels waren dan weer zijn uitspatting.” 
➤ Een van de meest stijlvolle locaties is Windows on Aruba. Het restaurant, 
dat onderdeel uitmaakt van de Divi Aruba, startte met fine dining maar 
schroefde al snel zijn ambities wat terug. Marketingmanager en lokale tele-
visiester Tabitha Fecunda: “Vooral de Amerikaanse toeristen begrepen het 
niet. Ze wandelden binnen in short en op slippers en hadden commentaar 
op de porties. Dus hebben we het wat aangepast.” De kaart is echter nog 
steeds bekoorlijk met de desserten als uitschieters, maar daar zit het onge-
evenaarde uitzicht zeker voor iets tussen. 
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M ooi weer op uw trouwdag is van onschatbare waarde voor het 
slagen van de belangrijkste dag van uw leven. In de weken voor-
afgaand aan de grote dag zit elk huwelijkspaar nagelbijtend te 

luisteren naar de voorspellingen van Frank Deboosere en de zijnen. Anderen 
beroepen zich dan weer op de volkswijsheden van De Druivelaar voor het prik-
ken van hun datum. Maar als puntje bij paaltje komt, is het vaak nog angstval-
lig naar de hemel staren op de dag zelf. Om deze bijkomende stressfactor te 
vermijden, trekken meer en meer koppels naar een exotische bestemming. 
De Caraïben zijn al langer populair onder de Amerikanen, maar ook meer 
en meer Europeanen vinden hun weg naar de zon. Op Aruba is die tendens 
eveneens merkbaar. Het Benedenwindseiland heeft haast het hele jaar zon en 
de temperatuur schommelt tussen de 25 en 35 °C. Het verschil tussen dag en 
nacht is miniem. Een echt regenseizoen kent men er niet, al valt er af en toe 
een plensbui die je een kwartier later weer vergeten bent. Daarnaast doen de 
stranden en de prachtige zonsondergangen de clichés ruimschoots verbleken 
en mag Aruba met trots stellen dat het een van de veiligste eilanden in de Ca-
raïben is. Logisch dat de zogenaamde weddingmoons er in de lift zitten.  

Wie kiest er voor een weddingmoon? 
Een weddingmoon is zonder twijfel meer relaxed en origineler dan een door-
snee huwelijk. De pre-huwelijksreisstress valt volledig weg. U bent al op uw 
bestemming en heeft voldoende tijd om een kleurtje op te doen zodat u straalt 
in uw witte jurk. Mooi meegenomen is ook dat u bevrijd bent van allerlei ver-
plichtingen. De sociale druk om die hele serie verre nichten en neven en die 
een paar vervelende collega’s uit te nodigen, valt weg. De enige gecertificeerde 
weddingplanner van Aruba, Nashette Wauters, stelt: “Gemiddeld zijn er rond 
de 20 à 30 genodigden aanwezig. De afwezigen moeten echter niet te treuren. 
Ze kunnen de bruiloft rechtstreeks meemaken dankzij live streaming. Als in 
een film zien en horen ze het huwelijk voltrekken. Maar we zien ook vaker 
dat er geopteerd wordt voor een intieme ceremonie waarbij een paar enkel 
aan elkaar en voor elkaar hun liefde verklaart. Dit maakt het echt een uitzon-
derlijke dag die door hen gekoesterd wordt. Heel wat koppels zoeken op hun 
grote dag de intimiteit die ze in alle drukte thuis niet krijgen. Ze trouwen hier 
en geven achteraf ontspannen een feest voor vrienden en familie. Een tweede 
groep wordt gevormd door koppels die op een speciale huwelijksverjaardag 
hun huwelijksgeloften nog eens willen vernieuwen. Ten slotte zijn er koppels 
die voor de tweede keer trouwen. Zij willen iets anders dan hun vorige hu-
welijk. Meestal vragen zij ook aan hun vrienden als huwelijkscadeaus kilome-
ters om hen hier te brengen, want de klassieke huwelijkscadeaus hebben zij 
meestal niet nodig.” De invulling van de ceremonie en het feest is voor elk paar 
anders. “Soms wordt er gevraagd om met een bepaald thema te werken zoals 
schildpadden of schelpen, maar we zien er altijd op toe dat het nog altijd stijl-
vol blijft. We merken ook dat Hollanders vaker kiezen voor een barbecuebuffet 
terwijl Amerikanen gaan voor een klassieker menu met veel vis. Het grappige 
is dat dit vaak in contrast is met hun kledingkeuze. Bij de Amerikanen gaat 
het er heel casual aan toe met blote voeten of flipflops en een los linnen hemd, 
terwijl de Europeanen voor het klassiek pak en de lange jurk opteren. Eigenlijk 
raad ik dat ook aan, want het oogt mooier op foto. Door het contrast met de 
omgeving krijgen de foto’s een instant portie glamour. Maar ongeacht waar 
ze vandaan komen, na afloop springen ze allemaal in het zwembad”, aldus de 
Arubaanse Nashette. 

Wie deed u het al voor? 
Voor celebrity’s zijn de destination weddings haast een must. Zo gaf R&B-zan-
geres Alicia Keys afgelopen zomer het jawoord in Corsica en kozen zangeres 
Katy Perry en komiek Russell Brand voor India om in het huwelijksbootje te 
stappen. Het Caraïbische eilandje Aruba mocht twee jaar geleden het decor 
zijn van het huwelijk tussen hiphopproducer Timbaland en zakenpartner Mo-
nique Idlett. Hij vroeg haar hand tijdens de babyborrel van hun dochter Reign 
en bood haar een 12 karaats kanariegele diamanten ring aan. Ze ontmoetten 
elkaar zes jaar eerder en volgens Idlett wist zij meteen dat ze voor altijd geluk-
kig samen zouden zijn.  Op de dag zelf versierden witte bloemen in hoge vazen 
de pier die leidde naar het privé-eiland voor de kust van Aruba. Hier wisselden 
de bruid, gekleed in een taftzijden baljurk van St. Pucchi, en de bruidegom, 
uitgedost in een wit kostuum van Gucci, hun geloften uit, onder het goedkeu-
rende oog van 400 gasten waaronder A-listers als Missy Elliot, Omarion en Keri 
Hilson. Het gekozen thema ‘hemel op aarde’ werd fraai doorgetrokken in de 
aankleding: van de bloemstukken, het bruidsboeket met groene en witte or-
chideeën, tot de vazen gevuld met irissen, dendrobiumorchideeën, ranonkels, 
brem en rozen in vijf verschillende tinten. Zoals verwacht bij een koppel uit 

de muziekindustrie stopte de muziek nooit. Na de openingsdans, op de tonen 
van Al Greens ‘Love and Happiness’, volgde een optreden van de jazzmuzikant 
Mike Phillips en gospelzangeres J Moss. De avond werd afgesloten met Timba-
land zelf achter de draaitafels. 

Hoogbouw of laagbouw?
Op Aruba heeft u de keuze uit twee soorten hotels, de zogenaamde low rise en 
de high rise. De rustigere laagbouwhotels liggen aan de westkust boven Oran-
jestad, noordelijker ligt een ketting van megahotels als het Hyatt, Marriott en 
Raddisson, meestal bevolkt door Amerikaanse toeristen. Het Bucuti Beach 
Hotel ligt op het wondermooie Eagle Beach, een van de meest idyllische stran-
den. Samen met de Tara Beach Suites telt Bucuti 104 kamers en suites. Er is 
een prachtige tuin en restaurant in de vorm van een Hollands galjoen. U kunt 
er op het strand dineren met een privébutler. Al vijf jaar is de vrolijke Nashette 
Wouters aan de slag bij Bucuti & Tara Beach Resorts. Met gepaste trots en 
lichtjes vochtige ogen vertelt ze over haar mooiste bruiloften: “De voorberei-
ding is belangrijk. Persoonlijk vind ik het leuk om een themahuwelijk te creë-
ren maar het mag niet overdreven zijn. Ongeveer één jaar ervoor gaan we van 
start. Er is veel contact via Skype zodat ik een goed idee krijg van hun wensen. 
Het moet telkens weer bijzonder zijn. Ik was ooit eens uitgenodigd voor een 
huwelijk in het hoogbouwgedeelte. Het 
probleem is dat de hotels daar maar 
een smalle strook ter beschikking heb-
ben; de hotelgasten zitten er echt met 
hun neus op. Op een bepaald moment 
werden een stel Venezolanen heel luid-
ruchtig, ze verstoorden de ceremonie en 
toen ze eindelijk werden weggeleid, sta-
ken ze hun broek af. Niet bepaald wat ik 
in gedachten heb voor een droomdag.” 
Neen, dan verkiezen we de achtergrond 
van een zonsondergang die Gods idee 
van perfectie is, naast een dramatische 
divi-divi, de nationale boom van Aruba. 
Door de permanente passaatwinden 
staan ze voorovergebogen als oude 
mannetjes die het hoofd buigen voor 
zoveel schoonheid.  

ArubAAnse zon 

Er zijn tal van rEdEnEn waarom vErliEfdE stEllEn hun hart zEttEn op EEn bruiloft in hEt 
buitEnland. zo is Er dE niEt tE EvEnarEn romantiEk, dE factor originalitEit En dE intimitEit 
van EEn klEinschaligE cErEmoniE, maar bovEnaan hun lijst prijkt zondEr twijfEl hEt mooiE 
wEEr. want mEt aruba als zonzEkErE bEstEmming loopt u alvast niEt hEt risico dat uw 
bruiloft in hEt watEr valt, zoals in ons kikkErlandjE wEl EEns kan gEbEurEn. 
 
Door Muriël Swartenbroekx • foto'S kenneth theySen (tiMeleSS pixx)

Praktisch 
Aruba is net als  Curaçao, Jamaica, Mau-

ritius, Bali en Barbados een bestem-

ming waar men elkaar relatief gemak-

kelijk de eeuwige liefde kan beloven 

zijn. Maar toch moet u er op voorbe-

reid zijn dat er wel wat papierwerk aan 

te pas zal komen. Het gemakkelijkste 

is dan ook een huwelijksplanner in de 

arm te nemen die ervoor zorgt dat al-

les naar wens is en dat u niet voor ver-

rassingen komt te staan bij aankomst. 

Denk maar aan de afhandeling van 

alle documenten, bloemen, muziek 

en de fotograaf. Erkende huwelijken 

vinden enkel plaats in het historische 

gemeentehuis van Oranjestad.

Ernaartoe?
Zowel ArkeFly als Martinair bieden 

rechtstreekse vluchten aan vanuit 

Schiphol. De vlucht duurt ongeveer 

tien uur. Het tijdsverschil met Aruba 

bedraagt vijf uur tijdens de winter-

periode en in de zomer is het zes uur 

vroeger.

Meer info?  
www.bucuti.com, www.aruba.com

onder de 




