
  Onze ruimtes 
  
 
De Wasvenboerderij beschikt over verschillende ruimtes die u kunt gebruiken voor 
vergaderingen, trainingen, workshops en presentaties. Deze ruimtes zijn per dagdeel te 
huren. Desgewenst in combinatie met een lunch, borrel of diner. 

 
De Schelft 
De Schelft bevindt zich pal boven de gasterij en is 60 m2 groot. Onder de houten balken kunt u 
op een unieke locatie vergaderen. Door het hoge plafond en ruime lichtinval is het een 
inspirerende plek. In vergaderopstelling is er ruimte voor 22 personen, in theateropstelling (bv. 
presentatie) is er ruimte voor 40 personen. 
 
Er kan er kosteloos gebruik worden gemaakt van onze faciliteiten: 
 Beamer (met HDMI-aansluiting of Wi-Fi casting) en scherm 
 Geluidsinstallatie (3,5 mm jack aansluiting) 
 Flipover en stiften 
 Wi-Fi verbinding 

 
 
  De Hilde 
Wanneer u naar buiten kijkt in de Hilde kijkt u uit over het prachtige groendomein. 
De plataan in het midden trekt meteen de aandacht. Daarnaast kijkt u ook uit op het erf  van 
de boerderij. Wanneer u op dinsdag- of donderdag- ochtend komt, wordt uw neus verwend 
met de heerlijke aroma’s van de koffiebranderij. De Hilde is geschikt voor 8 personen in 
vergaderopstelling en 12 personen theater. 
 
Er kan er kosteloos gebruik worden gemaakt van onze faciliteiten: 
 Digibord (met HDMI-aansluiting) 
 Geluid (3,5 mm jack aansluiting) 
 Flipover en stiften 
 Wi-Fi verbinding 

 
De Schop 
De Schop staat tegenover de boerderij midden op het erf. De kapschuur wordt meer dan 
regelmatig omgetoverd tot feest, training- of vergaderlocatie. Door de grote glazen wand en het 
hoge plafond is het een prachtige ruimtelijke ruimte. De Schop is 65m2 waar 50 personen 
(theater), 25 personen (vergaderopstelling) en 30 personen (U-vorm) in passen. 

 
Er kan er kosteloos gebruik worden gemaakt van onze faciliteiten: 
 Beamer (met HDMI-aansluiting of Wi-Fi casting) en scherm 
 Geluidsinstallatie (3,5 mm jack aansluiting en microfoon) 
 Flipover en stiften 
 Wi-Fi verbinding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Onze ruimtes 
   
 

De Gasterij 
Daar waar vroeger de koeien stonden, kun je nu heerlijk eten en drinken. Wanneer u 
binnenkomt door de grote glazen deuren van de Gasterij, waant u zich direct in een oude 
boerderij. Veel originele oude elementen zijn nog steeds terug te vinden in het historische 
pand. Diezelfde deuren, in combinatie met de ramen, zorgen voor veel lichtinval in het 
restaurant. De Gasterij biedt ruimte aan 60 (zitten) tot 100 (staan) personen, in combinatie met 
ons sfeervolle terras 120 personen. 
 
Er kan kostenloos gebruik gemaakt worden van onze faciliteiten: 
 Geluidsinstallatie (3,5 mm jack aansluiting en microfoon) 
 Beamer (met HDMI-aansluiting of Wi-Fi casting) en scherm 
 Flipover en stiften 
 Wi-Fi verbinding 

 
 

Prijsoverzicht (incl. BTW)  

Zalen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

 
De Schelft 
De Hilde  

 
€ 175,- 
€   65,- 

 
€ 300,- 
€ 120,- 

 
op aanvraag 
op aanvraag
 

De Schop 
De Gasterij 

€ 175,- 
€ 250,- 

€ 300,- 
op aanvraag 

op aanvraag 
op aanvraag

 
 
    Een dagdeel loopt van 9 tot 13 uur, van 13 tot 17 uur of van 17 tot 21 uur. 
     
    In overleg zijn aangepaste tijden mogelijk. 
 
 
    Dagdeel onbeperkt biologische koffie en thee met huisgemaakte koekjes € 5,50 p.p. 
 
 
 
 
 
    Overige faciliteiten 
 
      Gratis parkeren 
 Gratis gebruik Wi-Fi 

Gratis opladen elektrische fiets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


