
Trouwen in ‘t groen

Bij de Wasvenboerderij trouwt u in het groen, in de buitenlucht. Achter de boerderij staat een 
gigantische plataan. Deze boom staat er al sinds 1760 en is Nederlands eerste en enige Wereldboom. 
Door de natuurlijke en ongedwongen sfeer voelt u zich meteen op uw plek in het Wasven. Op de 
vlonder onder de boom geeft u elkaar het ja-woord. 

Tijdens de ceremonie zitten alle gasten op witte houten stoelen, die op de vlonder en daar rond omheen 
staan. Op deze manier kunnen al uw vrienden, familie en geliefden aanwezig zijn bij dit bijzondere 
moment in uw leven. Voor het echtpaar zijn twee aparte stoelen en een tafeltje gereserveerd. 
Daarnaast is er ook een katheder voor de trouwambtenaar om de ceremonie vlekkeloos te laten verlopen. 

Na de ceremonie kunt u de versbereide taart van onze bakkerij aansnijden om vervolgens te toasten 
met een glas natuurlijke champagne. U kunt ook bij ons terecht voor uw dag van A tot Z. 
Van aankomstdrankje, bruidstaart en receptie, tot diner, feest en zoete bruidsuikers.

Na de ceremonie kunt u rustig doorgaan met de feestelijkheden rondom de boom en bij de pergola. 
De Wasvenboerderij beschikt namelijk over een buitenbar en grote stertent waardoor alles buiten kan 
plaatsvinden. Doordat het feest buiten is dient er rekening te worden gehouden met de omwonenden 
en natuur. Een koor, akoestische muziek en/of achtergrondmuziek zijn van harte welkom. Er is echter 
niet de mogelijkheid voor een band of dj. Vanwege omwonenden en vergunningen is er een eindtijd 
van 22:00 uur. Een feest met DJ/muziek in de gasterij is wel mogelijk tot 24:00 uur. 
De Gevlekte Zuiderling (zoals de boom heet) is een kruising van twee plantensoorten. Van deze soorten 
is bekend dat ze duizenden jaren oud kunnen worden. Wat is nog mooier dan je liefde te bezegelen met 
een ceremonie onder een boom die staat voor eeuwenoude verbinding?

We regelen uw speciale dag tot in de puntjes. Het weer hebben we echter geen invloed op. Bij slecht 
weer is er de mogelijkheid om uit te wijken naar de schop of gasterij. 

Prijsopgave trouwarrangementen:

Basis trouwarrangement: € 600,-
Het basis trouwarrangement bestaat uit:
*Ontvangst door een gastheer/vrouw van de gasterij voor de schop
*Welkomstbord bij de entree
*Ceremonie bij de wereldboom
*Gebruik muziekinstallatie en microfoon bij de wereldboom 
*50 witte houten stoelen
*Katheder voor ambtenaar 
*Tafel met 2 stoelen voor bruidspaar 

Optioneel (naar keuze met meerprijs)
*Receptie/feest pergola € 350,-
*Grote tent op het grasveld in de tuin + € 150,-
*Feest in de gasterij + € 250,-
*Bruidstaart uit eigen bakkerij in overleg met onze bakker.
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