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Nieuwe evenementenhal 
doorstaat testcases
Beurzen, concerten en toneelvoorstellingen, je kunt het zo gek niet 
bedenken of de nieuwe evenementenhal op Vakantiepark De Krim 
zou er gastheer voor kunnen zijn. “Een aanwinst, die ons en Texel 
veel nieuwe mogelijkheden bezorgt”, constateert directeur Iwan 
Groothuis trots.

“De grote zaal biedt 
plaats aan 1300 tot  
1400 bezoekers”

Het nieuwe gebouw is dertig bij zestig meter 

groot en heeft een hoogte van tien meter.   

De grote zaal meet 1350 vierkante meter en 

biedt plaats aan 1300 tot 1400 bezoekers. 

Daarnaast is er een lobby, met ruimte voor 

200 gasten. De bouw was best spannend, ver-

telt Groothuis. “Om een voorbeeld te noemen: 

we hebben fors geïnvesteerd in het lucht- en 

verwarmingssysteem. Dat is afgestemd op 

het maximumaantal bezoekers. Het blijkt 

gelukkig allemaal te werken.” 

Dat de hal uitstekend geschikt is voor talloze 

evenementen, werd al direct in de eerste 

weken na de oplevering in november 2018 

bewezen. De vuurdoop was een diner voor 200 

leden van de vereniging van eigenaren van De 

Krim, compleet met live muziek en foodtrucks 

waar de bezoekers hun eten en drinken kon-

den halen. Daarna volgden onder meer een 

theatershow van het medium Derek Ogilvie 

(400 bezoekers), rockopera The Wall van de tri-

buteband Pink Floyd Sound (1000 bezoekers) 

en een personeelsfeest met 300 gasten voor 

wie het eten werd uitgeserveerd. “Het waren 

allemaal testcases: voor het licht en geluid 

en de verwarming en luchtverversing, maar 

ook of het werkbaar was om eten voor zoveel 

mensen te bereiden en te serveren. Gelukkig is 

alles goed verlopen.”

In de zomermaanden wordt de nieuwe hal 

onder meer gebruikt als uitvalsbasis voor de 

activiteiten voor kinderen en volwassenen 

van het recreatieteam. Die werden tot vorig 

jaar gehouden in de spiegeltent die er jaren 

heeft gestaan, maar waarvoor De Krim niet 

langer vergunning kreeg. Daarnaast wordt 

2019 en misschien ook wel 2020 gebruikt om 

te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is 

en waar animo voor is. Groothuis: “Beurzen, 

entertainment, toneelvoorstellingen, musi-

cals, een boksgala, door onszelf georgani-

seerd of door anderen, ik sta open voor alles. 

Er liggen al diverse plannen voor jubilea van 

bedrijven en andere organisaties. Ik zou zeg-

gen: wees welkom.”

Evenementenagenda
Wil	je	op	de	hoogte	blijven	van	

alle	evenementen	en	activiteiten	

die	georganiseerd	worden	in	

Evenementenhal	Texel?		

Bekijk	de	evenementenagenda	op	

www.krim.nl/evenementenagenda

Neue  
Veranstaltungs-
halle übersteht 
Testlauf

Märkte, Konzerte und Theatervorstellungen, 
man kann sich kaum etwas vorstellen, wofür 
die neue Veranstaltungshalle im Ferienpark 
De Krim nicht Gastgeber sein könnte.  
“Ein Gewinn, der uns und Texel viele neue 
Möglichkeiten bietet”, konstatiert Direktor 
Iwan Groothuis stolz.

Uitstekend geschikt voor talloze evenementen 


