
Locatie

Iedereen is van harte welkom bij Villa West 16. Het adres is: Westkade 16, 

te Sas van Gent.

Volg voor het parkeren de aangegeven borden. 

Kinderen

We vinden het belangrijk dat iedereen weet dat kinderen van harte welkom

zijn! Niet alleen voor ons, maar vooral ook voor Abel en Pepijn maken zij deze

dag compleet. We willen niks liever dan er voor hen ook een liefdevolle

feestdag van te maken. Tussen 19.30 en 21.00 is er tijd om je kind(eren) even

weg te brengen of op te laten halen, eerder mag natuurlijk ook. 

Wij kijken uit naar een dansfeest met alle volwassenen.

 
Foto's tijdens de bruiloft

Tijdens de bruiloft zullen er een fotografe en videografe aanwezig zijn om

de speciale momenten vast te leggen. Verzoek om tijdens de ceremonie

geen foto's met je mobiel te maken, dit om te voorkomen dat jullie zelf

allemaal achter je mobiel op de foto staan. 

Lieve gast,
Jullie zijn van harte welkom op onze bruiloft op zaterdag 3 juni 2023!

Via deze weg willen wij jullie extra informatie geven over de feestelijkheden.



Marloes & Lorenzo

Dresscode

Feest! Feestelijke kleding is gewenst, maar trek vooral aan wat je zelf fijn
vindt. We zijn de hele dag buiten, dus neem eventueel wat warms mee en
weet dat de kinderen lekker buiten in het bos kunnen spelen. 

Een feestelijke bijdrage – cadeautip 

Mocht je graag het bruidspaar toe willen spreken, een gedicht willen
voorlezen of leuke herinneringen ophalen, neem dan contact op met de
ceremoniemeesters. Zij zullen ervoor zorgen dat dit de dag extra glans
gaat geven, maar voel je vooral niet verplicht iets te doen. 
De dag samen zijn is voor ons het al het grootste cadeau! 

Mocht je graag iets willen geven is een bijdrage aan onze huwelijksreis
welkom. 

RSVP

Graag vernemen wij vóór 3 mei 2023 of jullie aanwezig zijn en of de
kinderen meekomen. 

Mocht je een voedselallergie hebben of een ander dieet volgen, wil je dit
laten weten?

Voor vragen kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

We zien jullie graag 3 juni, een liefdevolle groet!

Tel: 06 30715314  & Tel: 06 52166040

Ceremoniemeesters: 

Laurien Baart Tel: 06 11274528 & Annemiek Weyers  Tel: 06 28774583 


