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 Huwelijk van Tamara en Rob 

 

Correspondent te Grenada 

 

oor de Zeezwaluwtjes staat de maand juli in het teken van het bezoek aan Nederland. Niet 

zomaar een bezoek dit keer. Centraal daarin staat het huwelijk van Tamara en Rob op 16 

juli in de Gaia Zoo, te Kerkrade. 

 

De uitnodiging voor het bijwonen van het huwelijk van hun petekind Tamara werd direct met “ja” 

beantwoord. Vervolgens breken er drukke tijden aan. Beslissingen zoals vliegen ze vanuit hun 

geplande zomerbestemming de Azoren naar Nederland of gewoon vanuit Las Palmas waar de 

Zeezwaluw al ligt. Om een lang verhaal 

kort te houden, de zomerbestemming 

naar de Azoren vervalt en op 6 juli 

vertrekken de Zeezwaluwtjes gewoon 

vanuit Las Palmas naar Weeze (D) en 

keren op 20 juli terug. 

 

Op 16de juli een mooie zonnige dag, 

rijden de feestelijk aangeklede 

Zeezwaluwtjes samen met Alex en 

Floor, broer en schoonzus van de bruid, 

vanuit Maasbracht naar Kerkrade. 

Ondanks de routebeschrijving en een 

ijverige Tom-Tom presteren ze het 

toch nog nét iets te laat bij de poort 

van Gaia Zoo en de wachtende hostess aan te komen. Met gezwinde spoed worden ze ge4een naar 

de andere genodigden gebracht, om vervolgens gezamenlijk naar de “Cheeta Shelter” te wandelen 

waar het huwelijk wordt voltrokken. Als alle genodigden eindelijk zitten, komen Tamara en Rob 

met hun dochters AnnA en SaraH de zaal binnen. Wat zien ze er alle 4 prachtig uit! 

 

De huwelijksambtenaar verstaat haar vak en maakt er met haar flair en bijzondere inbreng een 

hele mooie eigentijdse huwelijksplechtigheid van. De ceremonie wordt gepland “verstoord” door 

het voederen van de cheeta’s. Alle 

genodigden kunnen dit via het grote 

raam perfect zien. De aanwezige 

kinderen mogen zelfs voor het glas 

komen kijken. 

 

Na de voltrekking van het huwelijk, 

wandelt de groep achter het bruidspaar 

Franssen-Elswijk door de Gaia Zoo naar 

een speciale locatie voor een toast met 

bubbels en de overhandiging van 

cadeautjes. 

Na de toespraken met vele mooie 

woorden is de inwendige mens aan de 

beurt. Een uitgelezen buffet staat binnen klaar om de genodigden te laven. Op het mooie terras 

wordt de heerlijke lunch genuttigd terwijl er gezellig wordt gebabbeld. 

 

 

 

 

V 

https://nl.wikipedia.org/wiki/GaiaZOO
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Van 2-4 uur is er tijd gereserveerd om door Gaia Zoo te wandelen. De dierentuin is zeer 

bijzonder en uniek opgezet. Geen stinkende hokken met wilde dieren maar een nagebootste 

natuurlijke omgeving waar de dieren 

op ruime percelen verblijven. Door 

grote glazen ruiten en achter 

aarden wallen kunnen de wilde 

dieren zoals; leeuwen, veelvraten, 

hyena’s, wilde honden, cheeta’s en 

wolven maar ook apen, uilen (oehoe), 

emus, giraffes, wasbeertjes, 

stinkdier etc van nabij bekeken 

worden. 

 

Om de vele vogels te bewonderen, 

lopen de wandelpaden dwars door 

enorme volières en vliegen en 

fladderen vogels van diverse 

pluimage over de bezoekers heen. 2 uur was eigenlijk veel te kort om alles in Gaia Zoo te 

bewonderen. 

 

Om 4 uur is het aansnijden van de bruidstaart aan de beurt. De bruidstaart is wel heel bijzonder, 

geen bruidspaar op de top maar 2 giraffes! Het bruidspaar voert elkaar de eerste partjes van de 

taart voordat de rest mag proeven. De taart is fantastisch en vindt gretige aftrek bij jong en 

oud! Nadat de hele bruidstaart is opgegeten, 

is het om 5 uur tijd voor het voederen van de 

giraffen door Tamara, Rob en AnnA en SaraH. 

zie filmpje 

 

Ze mogen de giraffen voeren vanaf de aarden 

wal naast het leefgebied van de giraffen. Best 

spannend dat ze zo dicht bij deze grote 

sierlijke beesten mogen komen. Maar, ze eten 

(strippen de bladeren) werkelijk heel 

voorzichtig van de takken die ze in de 

uitgestrekte hand houden. Geweldig, zeker 

voor AnnA en SaraH! 

Om 6 uur nemen het bruidspaar en hun kinderen afscheid en verruilen de Gaia Zoo voor een 

bruidssuite op een (voor ons) onbekende locatie. Na nog een heerlijke snack en drankje is deze 

bijzondere dag ten einde en waaieren de genodigden weer uit over Nederland naar eigen huis en 

haard. De Zeezwaluwtjes keren terug naar de familie in Maasbracht en kijken terug op een hele 

mooie dag. 

 

___/)___ 

http://youtu.be/12hX2yWnGa4

