
Trouwen in ‘t groen

Bij het Wasven trouwt u duurzaam in het groen in de buitenlucht. Achter de boerderij staat sinds 1760 een 
magnifieke plataan, de eerste Wereldboom van Nederland. Op de vlonder onder de boom kunt u elkaar 
het ja-woord geven. Door de natuurlijke en ongedwongen sfeer voelt u zich meteen thuis in het Wasven. 

Tijdens de ceremonie op de vlonder zitten uw gasten op witte houten stoelen rondom het bruidspaar, 
zodat u omringd bent door uw familie, geliefden en vrienden tijdens dit bijzondere moment in uw leven. 
Voor het bruidspaar 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 een smaakvolle bruidstaart uit onze ambachtelijke bakkerij aansnijden om 
vervolgens te toasten met een glas biologische bubbels. Deze feestelijkheden kunnen onder de pergola in 
onze prachtige tuin voortgezet worden, waar we beschikken over een buitenbar en grote stertent. 
Hierdoor kan alles buiten plaatsvinden, rekening houdend met de natuur en omwonenden. Akoestische 
muziek en/of achtergrondmuziek past daar prima bij, een band of dj is om die reden niet mogelijk. 
Vanwege omwonenden en vergunningen is 22.00 uur de eindtijd voor de feestelijkheden. 
Op het weer hebben we geen invloed, maar bij slecht weer bieden we de mogelijkheid om gebruik te 
maken van de Schop of Gasterij of onze stertent voor 30 tot 50 gasten.

Bij ons is veel mogelijk om uw speciale dag onvergetelijk te maken, dankzij onze eigen bakkerij, 
koffiebranderij en biologische keuken met eigen moestuin. Van aankomstdrankje, bruidstaart en receptie 
tot diner en persoonlijk bedankje voor uw gasten. Op basis van uw wensen geven wij u een passende 
prijsopgave.

Ons basis trouwarrangement bestaat uit:
*Welkomstbord bij de entree
*Ceremonie bij de Wereldboom
*Gebruik geluidsinstallatie en microfoon bij de Wereldboom
*50 witte houten stoelen voor gasten op de vlonder
*Tafel met 2 stoelen voor het bruidspaar

*Katheder voor de trouwambtenaar

Kosten basis trouwarrangement: € 600,-

Tegen een meerprijs bieden we daarnaast:
*Gebruik pergola voor receptie/feest € 350,-
*Grote stertent in de tuin € 150,-
*Bruidstaart naar eigen wens in overleg met onze bakker
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