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V ol enthousiasme presenteert het MooiWeer-team u deze company 
brochure. Denkt u erover met uw bedrijf of organisatie een uitstapje 
naar het mooie Terschelling te maken? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres. Samen met een jong, gedreven en hecht team kunnen 

wij uw bedrijfsuitje, teambuilding of incentive van begin tot eind verzorgen. 

Wij bieden standaardarrangementen aan, maar ook maatwerk behoort tot de 
mogelijkheden. Dankzij samenwerkingsverbanden met diverse partners op het 
eiland, kunnen wij het arrangement gemakkelijk aanpassen aan de door u 
vastgestelde doelstellingen. Alles is mogelijk: wij kunnen u in Harlingen ophalen 
voor een spectaculaire overtocht met rib boten en er zijn allerlei spannende 
strandactiviteiten toe te voegen aan het dagprogramma. Met het eiland als 
decor, zijn de opties eindeloos: zo kunt u kiezen voor een lunch of diner in de 
openlucht, voor een excursie naar de Terschellinger oesterbank of bijvoorbeeld 
voor een huifkartocht door het unieke natuurreservaat De Boschplaat.

In deze brochure vindt u een overzicht van wat MooiWeer doet en krijgt u een 
indruk van de diverse mogelijkheden. Wij hopen van harte om u binnenkort te 
mogen verwelkomen op het inspirerende eiland Terschelling. Mocht u vragen 
hebben of meer informatie willen ontvangen, neemt u dan vooral contact met 
ons op.

Namens het gehele MooiWeer-team, met vriendelijke groet,

Bas van Es, Mede-eigenaar MooiWeer BV

T erschelling is met haar prachtige stranden en ongerepte natuur 
een unieke, inspirerende plek om te bezoeken. Zodra je op de 
boot stapt, krijg je een gevoel van rust en vrijheid. Het geluid van 
kolkend zeewater, de geur van het wad, de duinen, de heide en de 

dennenbossen, het zand tussen de tenen: het is een gevoel dat niet in één 
woord valt te omschrijven. Je moet het beleven. Zelf loop ik regelmatig langs 
het water, door het bos en door de duinen. Ook fiets ik mijn rondjes over het 
eiland. Dat is elke keer weer genieten en een goede manier om het hoofd leeg 
te maken. Even afstand nemen van het werk om daarna met nieuwe energie 
aan de slag te kunnen gaan. Het eiland biedt ideale omstandigheden (en 
voorzieningen) om de fysieke en mentale conditie op peil te houden.

Ik heet u graag van harte welkom op Terschelling om mee te kunnen genieten.

Met vriendelijke groet,

Bert Wassink, Burgemeester van Terschelling

Terschelling
De perfecte locatie voor uw zakelijk evenement
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Bouwstenen
voor een zakelijk evenement

Bepaal aan de hand van onderstaand aanbod welke bouwstenen het best 
passen bij uw evenement. 

Vervoer
zeilschip; rib; snelboot of veerboot Rederij Doeksen; Land Rovers; 

(elektrische) fietsen of mountainbikes; tuktuk; huifkar;
transfer per luxe bus van/naar Schiphol.

Logies
viersterrenhotel; driesterrenhotel; appartementen; vip tenten; hostel; chalets.

Vergaderlocatie
sfeervolle voormalige kerk; authentieke en originele buiten- en binnenlocaties; 

ruime zalen in diverse hotels. 

Optioneel
dagvoorzitters; moderatoren; gastsprekers; trainers teambuilding/ 

management / leiderschap/ strategie; hostesses.

Thema’s
naast uw inhoudelijk programma

Sportief & actief
trailrun; blokarten; raften; kanoën; bootcamp; suppen; fietsen; mountainbiken; 

paintball; vlotbouwen; beach golf; jutkamp.

Natuur & eiland
strandrijden; wadlopen; gps tochten; escape game; varen naar de zeehonden; 

sleepnetvissen; Boschplaat; Dark Sky Park; paardrijden op het strand; 
WO II bunkercomplex; buurten naar Vlieland.

Eten & drinken
kookworkshop; proeverij lokale bieren; wijnproeverij; bbq on the beach; 
kaasboerderij; vis roken; strandtenten; lunch in de duinen; cranberries; 

sfeervolle restaurants & cafés.

Kennis & inzicht
yoga; mindfulness; excursie met boswachter; diverse musea.

Cultureel & muzikaal
Oerol; dj’s; Hessel en Tess.

Wellness
massages op het strand; beauty-behandelingen.
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Mijn ervaring met MooiWeer is dat ze flexibel zijn, professioneel en het tot in de 
puntjes verzorgen. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind is dat ze vanuit de 
klant denken. Chantal de Jonge – KPN 

Terschelling is natuurlijk een geweldig eiland om te vertoeven, maar de “wow-
factor” mag MooiWeer voor haar rekening nemen. MooiWeer op Terschelling 
gaat ons zeker terug zien! Myran Vonk – Honda 

Graag wil ik de complimenten geven aan jullie! De organisatie naar/op/van 
Terschelling was perfect en natuurlijk hadden jullie geregeld dat het prachtig 
weer zou zijn! De begeleiding op het eiland was ook geweldig. Van geen enkele 
collega heb ik iets negatiefs gehoord! Nogmaals hartelijk dank en ik zal jullie 
zeker bij iedereen aanbevelen. Lineke Blancy Davidson – FNV 

Het, buitengewoon gastvrije en in alle opzichten capabele, team van MooiWeer 
heeft een leuk actief sportief en ludiek programma samengesteld waarbij 
volledig aan onze criteria en doelstellingen is voldaan. De activiteiten, de locaties, 
de mede door MooiWeer verzorgde catering, de restaurants en de hotels waren 
van een hoge kwaliteit voor een alleszins acceptabele prijs. Mooi gedaan door 
MooiWeer! Peter van Leeuwen – Pacombi Group 

Vanuit Zwolle een heel groot dankjewel voor de geweldige wijze waarop jullie 
onze strategiedagen weer hebben gefaciliteerd. Het liep op rolletjes en alle 
wijzigingen werden soepel opgelost. Wie weet tot volgend jaar!  
Karina Koopman – Isala 

O nze uitdaging is om uw verblijf op het eiland onvergetelijk te maken 
door speciale ervaringen te creëren. Wij begrijpen daarbij dat kleine 
details een event groot maken. Wij zijn klantgericht, zodat uw 
doelstelling voor uw event gerealiseerd wordt. Uiteraard binnen 

het afgesproken budget. MooiWeer organiseert zakelijke events én voert de 
meeste activiteiten die aangeboden worden ook zelf uit. Dat betekent een 
schakel minder en een garantie voor duidelijke communicatie. 

Betrouwbaar én duurzaam 
Wij doen wat we beloven. En bij onvoorziene omstandigheden improviseren wij 
snel. Ons materieel is veilig en TÜV gecertificeerd. Onze werkwijze is zorgvuldig. 
En natuurlijk hebben wij het gouden ’Green Key’ keurmerk.

WKR Proof 
De fiscale werkkostenregeling (WKR) laat ruimte voor events met een 
overwegend zakelijk karakter.  Dit vereist een zorgvuldige samenstelling van 
het programma  en  duidelijke documentatie van de activiteiten.  MooiWeer 
geeft bruikbare adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Interesse?
Wilt u meer informatie over het organiseren van een inspirerend en verrassend 
event op Terschelling?  Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel ons voor een 
voorbespreking op Terschelling. Wij kunnen u dan de highlights van het eiland 
laten zien en samen de mogelijkheden voor uw event bespreken. Liever 
afspreken op uw locatie? Laat het ons weten en we plannen op korte termijn 
een bezoek aan u in.

MooiWeer B.V.
Burgemeester Reedekerstraat 56B
8881 CB West-Terschelling
Nederland
tel: +31 (0)562-444060
fax: +31 (0)562-442313
mobiel: +31 (0)6-53995996
email: info@mooi-weer.nl
web: www.mooi-weer.nl

Een inspirerend en verrassend 
event op Terschelling

organiseren we heel graag. Dat doen we voor grote en kleine groepen.

Grote waardering hoe jullie het voor ons tip top in orde hebben gemaakt, en ook 
voor ons klaarstonden gedurende het weekend, telefonisch en fysiek! Hartstikke 
fijn! Suus Molenschot  - Newcraft Group 

Het was een geweldig weekend met prachtige activiteiten en een goede sfeer. 
MooiWeer heeft perfect ingespeeld op de weersomstandigheden en dit maakte 
het weekend tot een groot succes! Priva

Reuze bedankt voor jullie goede begeleiding van en voor onze groep op 
Terschelling. Complimenten voor het team van MooiWeer. Één woord: Geweldig!
Tineke Doorn – Eigen Haard 

Eigen inbreng en creativiteit staan hoog in het vaandel en er is vrijwel geen nee te 
koop. Heerlijk om mee samen te werken!!
Districtsdirecteur Particulieren Groningen – ABN Amro 

MooiWeer organiseert logies, vergaderlocaties, catering, vervoer, begeleiding en 
activiteiten perfect. Voor de volgende gelegenheid weten wij jullie te vinden!
Simon van Steenbergen  - AKD Advocaten & notarissen NV

Prima organisatie met aantrekkelijke teamactiviteiten. Zij zorgen voor inspanning 
en ontspanning op een prachtig eiland. Tot volgend jaar!
SC Heerenveen - Herman van Dijk

Referenties

ABN Amro; Aegon; AKD; Apple; ATP; Avero Achmea; BAM; BASF; Combinex; 
Deloitte; Dura Vermeer; Dutch Flower Group; Ebbinge; Ecolab; FBTO; FNV; 
Gazprom; Honda Marine; IKB; ING; Isala; KLM; KPMG; KPN; Landal; Loyens 
& Loeff; McDonald’s; Menzis; Microsoft; Nationale Nederlanden; Newcraft; 
Nikon; Packcenter; Pacombi Group; Paypal; PGGM; Pfizer; Provincie Friesland; 
pwc; Rabobank; Shell; SNS Bank; Sportclub Heerenveen; Stenden Hogeschool; 
Unilever; 




