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Locatie en feiten

Maximaal aantal
mensen die gelijktijdig
aanwezig zijn. Veelal
duo's en gezinnen.
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De locatie is de Molenlaan 8 in Ferwert. Dit
opengesteld privé terrein ligt tussen het dorp en de
zeedijk. Het stuk land wordt die dag afgesloten voor
passanten en uitsluitend voor ons huwelijk gebruikt. 

70

Aantal vierkante meters
die beschikbaar zijn
voor het huwelijk /
beweegruimte.

3500

Aantal vierkante
meter per gast.50



Dinsdag - eerste opbouwdag

Woensdag - tweede opbouwdag 

Donderdag - laatste opbouwdag

Zaterdag - afbreken

Op dinsdagochtend worden de tenten met maximaal zes mensen
opgebouwd. Deze tenten hebben een afmeting van 8 x 20 meter en
5 x 5 meter. De kleine tent zal als entreetent worden gebruikt. 

Op woensdagochtend wordt de toiletwagen opgehaald door onszelf en
naar het terrein gebracht. Op die manier kunnen wij hier tijdens de opbouw
ook gebruik van maken. Desinfectie en zeep zal ook aanwezig zijn. Op deze
dag beginnen wij ook met decoreren. 

Op donderdag wordt de koelwagen gebracht door een externe partij. Wij
streven ernaar om de consumpties dan ook te laten brengen. Deze twee
partijen zullen op verschillende tijden aanwezig zijn. 

De tent wordt afgebroken en opgehaald door een externe partij van
maximaal zes mensen. Ook de toiletwagen wordt opgehaald door een
externe partij. Het terrein wordt in orginele staat opgeleverd. 

Op- en afbouw
schema

Op zaterdag zal alle decoratie opgeruimd worden en zullen de stoelen en
tent klaargemaakt worden om opgehaald te worden. De overgebleven
consumpties en de koelwagen worden ook weggebracht. 

Maandag - afbreken
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Aankomst en
parkeren

De gasten kunnen bij aankomst hun fiets
stallen op de groene strook naast de ingang.
De auto's worden geleid naar een parkeerplek
op een bietenopslag. Deze is 400 meter
verderop. Dit wordt aangegeven met
bebording. Op die manier blijft de
doorgaande weg vrij. 
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Het huis van de eigenaren staat achter de
bebossing die u hier op de foto ziet. Daarnaast
is een groot stuk erf van 400 m2. Ook hier
kunnen, mocht dat nodig zijn, auto's
geparkeerd worden.

EXTRA PARKEERPLEK
Rechts op de foto ziet u de ingang van het
terrein. Mensen kunnen elkaar hier op 1,5
meter passeren. Er kan ook voor gekozen
worden om de uitgang aan de andere kant van
het terrein te doen. Op dit moment lijkt ons dat
niet nodig, aangezien er niet tegelijk mensen
aankomen en vertrekken. 

IN- EN UITGANG

Bij de ingang hangen de geldende huisregels.
Ook hier worden mensen geteld en zal er een
gezondheidscheck plaatsvinden. De gasten
hebben zich vooraf aangemeld bij de
ceremoniemeester. Aan het begin van het
terrein is een mogelijkheid om de handen te
desinfecteren. 

TOEZICHT EN AANKOMST



De linker foto is genomen vanaf de ingang van het terrein. Deze ingang is meer dan drie meter
breed en zou ook als uitgang gebruikt kunen worden. Er is ook een tweede uitgang, mocht dit

nodig zijn. 

De rechter foto is de locatie van het kerkelijk huwelijk.
Deze zal onder de boom plaatsvinden.
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Hiernaast ziet u een plattegrond
van onze trouwlocatie. Rechts
onderin ziet u op schaal onze
tent die wij gebruiken tijdens
het koffiedrinken, de borrel en
het diner. Deze tent zal met
goed weer minimaal worden
gebruikt. Op dat moment
worden de tafels en stoelen
buiten gezet. Door de zijkanten
open te doen zal de tent
maximaal geventileerd worden. 

Bovenin het kaartje ziet u twee
locaties die wij gebruiken voor
de gemeentelijke ceremonie en
de kerkelijke inzegening. Dit zijn
twee afzonderlijke locaties. De
stoelen staan hierbij zo
opgesteld dat de 1,5 meter
gewaarborgd is. 

Links in het midden staat de
toiletwagen. Deze is goed te
bereiken vanaf beide plekken. 

De oprit van de bewoners kan ,
mocht dit nodig zijn, gebruikt
worden als uitgang. 



Aantal vierkante meters
die beschikbaar zijn
voor het huwelijk,
minus bossage en vijver

Aantal vierkante
meter per gast

De ambtenaar van de burgelijke stand zal
de regels voorafgaande aan de ceremonie
nogmaals vermelden. 

Regels vermelden
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Voorafgaande aan de grote dag krijgen
alle gasten een whatsapp bericht met de
regels die gelden en het verzoek zich
hieraan te houden. 

De regels staan bij de ingang vermeld op
een bord. Ook zal bij de gezondheidscheck
gevraagd worden of mensen de regels
kennen. 

Aantal vierkante
meter per gast

De dominee zal na de kerkelijke
inzegening aangeven dat felicitaties
door middel van handen schudden
niet toegestaan zijn. 



Hygiëne Onderstaande maatregelen hanteren wij om
de hygiëne te waarborgen. 
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Bij de wc wordt de mogelijkheid om de wc-bril
en de deurklink schoon te maken door middel
van een vochtig schoonmaakdoekje. Ook staat
hier desinfecterende zeep en handgel. Er is
stromend water aanwezig. 

WC'S EN SPOELBAK
De catering wordt verzorgd door medewerkers
die uitermate ervaren zijn in de horeca. Zij
zullen zich aan de gewenste
hygiënemaatregelen houden. Zij dragen ook
zorg over de schoonmaak van het materiaal.
Glazen en borden worden tussendoor
afgewassen. 

Ook het uitserveren van de taart en het
uitdelen van koffie en thee wordt door hen
gedaan. Op die manier wordt de beweging
tussen de gasten zoveel mogelijk
geminimaliseerd. 

CATERING

Op meerdere plekken in de tuin staan statafels
met destinfectiepompjes. Deze mogen de
gasten op alle momenten gebruiken om hun
handen schoon te maken. De punten waar deze
tafels staan:
- bij de ingang van de tuin
- bij de ingang van de tent 
- bij de aanvang van de ceremonie
- bij het eten

DESINFECTIEGEL



13.30

14.00

14.45

16.00

Vanaf half twee komen de gasten aan voor de gemeentelijke
ceremonie. Gasten kunnen hun handen ontsmetten en worden in
een checkgesprek gevraagd naar eventuele klachten. Hierna
zoeken ze hun gereserveerde plek op anderhalve meter. 

Gemeentelijke ceremonie met burgelijk ambtenaar Christel Lemmers. Zij
zal dit moment leiden en de bezoekers nogmaals attenderen op de regels
die gelden. 

Een moment voor koffie, thee en taart. Deze zal hopelijk buiten
plaatsvinden, maar er is in de tent ook voldoende ruimte om alle gasten te
van een plek op 1,5 meter te voorzien. 

Borrel en diner in de tuin en de tent. Rond half negen sluiten wij de dag af.
Ons eerder geplande feest hebben wij afgezegd, omdat wij inzien dat de
maatregelen dan niet goed te handhaven zijn. 

Dagplanning

Kerkelijke inzegening met ds J. F. Kroon. De opstelling van de stoelen zal op
dezelfde manier zijn als bij de gemeentelijke ceremonie. Ds. Kroon zal de
bezoekers na de dienst melden dat er niet gefeliciteerd mag worden door
middel van handen schudden of knuffelen. 

17.00
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