
De prachtige entourage 

van historie, natuur, wa-

ter en de zomp is ook 

de perfecte ambiance 

om elkaar het ja-woord 

te geven en een roman-

tische fotoreportage te 

laten maken. De Waarf 

is een officiële trouwlo-

catie van de gemeente 

Wierden. Er is een ruime 

parkeergelegenheid. 

En wie dat wil kan zich 

aansluiten bij de inmid-

dels ontstane traditie om 

na de trouwplechtigheid 

samen een hangslot aan 

een raam te bevestigen 

en de sleutel vervolgens 

in de Lee te gooien. 

Vraag uw trouwambtenaar 

naar alle mogelijkheden.
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Openingstijden:
Wij geven u graag de gelegenheid om De 

Waarf te bezichtigen. Voor meer informatie 

en contactgegevens kunt u ook terecht op 

onze website of bellen met de VVV Enter.

Contactgegevens:
Wij zijn geopend op woensdag- en 

 zaterdagmiddag en daarnaast op  afspraak.

VVV Enter 0547 - 383854

info@vvventer.nl

www.entersezomp.nl

infOrmatie 
Over de waarf

unieke
trOuwlOCatie

werfstraat 19, 7468GG enter

Tijdens de openingsuren van De Waarf 

zijn wij uiteraard ook beschikbaar voor 

 recreanten en toeristen die De Waarf willen 

beleven. Voor aanvullende informatie kunt 

u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Europees landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland.
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Wij hebben binnen ruimte voor groepen tot  veertig 

 personen. Ook kunnen wij desgewenst de catering voor 

u verzorgen. Wij stellen graag alles in het werk om u een 

 onvergetelijke dag te bezorgen in een van de mooiste 

stukjes natuur van Twente.

De Waarf is een historische scheepswerf en een belevenis. 

Gezellig met familie, vrienden of collega’s in de Enterse 

zomp varen op de Lee en de Regge. Waar de aalscholver 

naar vis duikt en het ijsvogeltje u mogelijk verrast met zijn 

prachtige kleurentooi.

En de Waarf biedt u nog meer:

•  een unieke plek voor zakelijke vergaderingen,   

feestjes en  bijeenkomsten;

•  een sfeervolle trouwlocatie;

•  rondleidingen en  exposities.

De Waarf biedt ook een 

inspirerende omgeving 

voor zakelijke bijeen-

komsten en vergaderin-

gen. Wij beschikken in 

onze bezoekersruimte 

over hedendaagse tech-

nische hulpmiddelen  zo-

als een plasmascherm, 

een laptop en draadloos 

internet. En wilt u tus-

sendoor even ontspan-

nen, dan kunt u genieten 

van ons waterterras, een 

vaartochtje maken, de 

scheepswerf bezoeken 

of wandelen in de fraaie 

Twentse  natuur rondom. 

middenin
de natuur

HeerliJk
Ontspannen

Voor uw buurt- of privéfeest, 

een  personeelsparty, training, 

 workshop of bestuursvergade-

ring hebben wij een sfeervolle 

 binnenruimte en een gastvrij 

 terras boven het water van  

de Lee.
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