KOM TROUWEN IN
DE PRACHTIGE
BOOMGAARD
AAN DE LEK!

Boomgaard de Lekbongerd is een historische stukje Schoonhoven met
oude bomen uit 1939. Onze prachtige boomgaard is geschikt als trouwlocatie. Geef elkaar het ja-woord te midden van de volle, groene appelbomen of deel je geloften tussen een zee van witte bloesem.

De locatie is naar eigen inzicht en budget in te vullen. De boomgaard
bestaat uit 3 percelen, waarvan er 2 te huur zijn. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om tijdens de ceremonie op het andere perceel
bijvoorbeeld de lunch voor te bereiden, zonder dat dit de ceremonie
verstoord. Voor meer informatie over Trouwen in de Krimpenerwaard,
raadpleeg de website https://www.krimpenerwaard.nl/trouwen.

Voorzieningen
• Boomgaard ‘Schoonhovense Kant’ = rechter perceel
-

De open plek in de Boomgaard met de oude Hoogstambomen
eromheen. Hier heb je de mogelijkheid om een tent neer te
zetten. Een mooie doorzichtige tent of een Zweedse Tipi,
het kan allemaal!

-

Bereikbaar door aan de voorkant langs de schuur te lopen

-

Stroom = 1 groep 230V /16A, max 3500W

-

5x picknicktafel

• Boomgaard tussen de ‘Melrose’appels = middelste perceel
-

Geschikt voor de ceremonie tot max. 50 personen

-

Ruimte om (klap)stoelen neer te zetten voor de gasten

• In de schuur
-

Keukenblok en toilet

-

Koﬃezetapparaat

-

Waterkoker

-

Waterkannen

• Parkeren auto
-

Parkeren kan langs de dijk

-

In overleg op het dijktalud bij nr. 87 + 89

• Afval/opruimen
-

De percelen in oorspronkelijke staat achterlaten

-

Afval zelf scheiden of meenemen

Kosten huur Boomgaard de Lekbongerd = €333,• Extra optie tegen betaling:
-

Onze eigen appelperensap uit de Boomgaard, per ﬂes of SAPTAP

-

Appelplaatcake €60,- (65 stuks 7x4cm)

-

Koﬃe en thee

-

Papieren koﬃe- en theebekers

-

Ouderwets servies, koﬃelepels en gebaksvorkjes te huur

• Zelf te regelen:
-

Tent

-

(Klap)stoelen + tekentafel huwelijksacte voor de ceremonie
(de trouwambtenaar neemt zelf een statafel mee)

-

Aankleding + bloemstukken

-

Microfoon + luidspreker/geluidsbox (draadloos)
voor de ambtenaar

-

Lunch

-

Verklaring eigenaar voor huwelijk op locatie
https://www.krimpenerwaard.nl/trouwen

Heb je speciale wensen? Of vragen? Neem dan contact op met:
Elize Rehorst-Anker - 06-38734721
info@delekbongerd.nl

Voorbeeld tijdsplanning
• De dag voor de bruiloft:
-

Opbouw van tent

• Op de dag zelf:
7.00 uur:

Decoratie – aankleding - stoelen

9.30 uur:

Aankomst ceremoniemeester &
koﬃe/thee/gebak klaarzetten

10.15 uur:

Ontvangst gasten

11.00 uur:

Ceremonie

11.45 uur:

Klaarzetten lunch

12.00-12.30 uur:

Lunch met de gasten

13.00-14.30 uur:

Bruidspaar en gasten naar andere (feest)locatie

14.30-16.00 uur:

Boomgaard opruimen en in oorspronkelijke
staat achterlaten

• De dag na de bruiloft:
-

De tent afbreken

