


Terschelling! 
De ideale locatie. 
Ongecompliceerd...
Puur...
Echt...
En heel verantwoord.

 

 De bootreis naar het eiland alleen al maakt hoof-
 den leeg en geeft het gevoel er helemaal uit te zijn
 De betoverende schoonheid van de Waddenzee, 
 de trotse nieuwkomer op de Werelderfgoedlijst 
 van Unesco
 De gastvrije en vriendelijke eilander bevolking
 De meeste zonuren en de laagste kans op regen in 
 Nederland
 De prachtig gelegen hotels en hostels met hun pro-
 fessionele vergaderaccommodaties
 De fameuze optredens van Hessel in de Groene 
 Weide
 De unieke Boschplaat en de fantastische duinen

 De ontroerende zonsondergangen
 De relaxte strandpaviljoens met hun fantastische 
 buitenterrassen
 Het wereldberoemde, jaarlijkse cultureel festival 
 Oerol
 De zeehondjes, de meeuwen en de cranberries
 De vele, gezellige cafeetjes en restaurants
 De adembenemende fietsroutes
 De rijke folklore op het eiland
 Het enorm gevarieerde aanbod activiteiten voor 
 groepen
 Het mooiste Noordzeestrand van Nederland, ruim 
 30 km lang

Waarom Terschelling? 

Er zijn zoveel redenen om het Waddeneiland Terschelling te kiezen als locatie 
voor uw zakelijke evenementen: 



MooiWeer
Uw gids op het eiland

MooiWeer is een actie- en organisatiebedrijf dat zich 
gespecialiseerd heeft in zakelijke arrangementen op 
Terschelling. Van kleinschalige incentives tot grote be-
drijfsfeesten. Van een teambuildingsactiviteit tot een 
congres. Of voor een dagje weg met uw belangrijkste 
relaties. MooiWeer biedt zowel standaardarrangemen-
ten als volledig op uw organisatie  toegesneden maat-
werk.  

Wij zijn volledig flexibel met betrekking tot de wijze 
waarop u met ons wilt samenwerken. Indien u de tota-
le organisatie van een evenement wenst uit te besteden 
vinden we dat fantastisch om te doen. Maar indien u 
de touwtjes deels in eigen hand wilt houden en ons al-
leen wilt inhuren voor een aantal activiteiten is dat ook 
geen enkel probleem. Ons doel is namelijk simpel, uw 
evenement moet de doelstelling realiseren die u zich-
zelf gesteld heeft. 

Bij MooiWeer werken enthousiaste mensen, die het ei-
land Terschelling in detail kennen.  Dit, gecombineerd 
met onze brede ervaring op het gebied van het orga-
niseren van zakelijke evenementen, maakt MooiWeer 
tot uw logische partner voor een geslaagd evenement. 
U bent van harte welkom!



MooiWeer
Totaalorganisatie

Veel bedrijven kiezen ervoor om de totale organisatie 
van een evenement uit te besteden. Het grote voor-
deel van MooiWeer is dat zowel de organisatorische 
werkzaamheden als de uitvoering van nagenoeg alle 
activiteiten door MooiWeer medewerkers worden uit-
gevoerd. Dit betekent korte lijnen en geen onnodige 
kosten! Uiteraard heeft u een vast contactpersoon. 
Onze werkwijze is simpel:

Stap 1: Inzicht verkrijgen in uw doelstellingen, de 
 samenstelling van uw gezelschap, uw voor- 
 keuren en uw budget.
Stap 2: U ontvangt een transparante en gespecifi-
 ceerde offerte en na overeenstemming een 
 bevestiging.
Stap 3: U ontvangt tijdig een gedetailleerd draai-
 boek voor uw evenement. 
Stap 4: Wij houden regelmatig contact met u tijdens
 de aanloop van uw evenement voor de
 perfecte afstemming.
Stap 5: De uitvoering van uw evenement en 
 evaluatie.



MooiWeer
De activiteiten op een 
rijtje

Ieder gezelschap is anders en heeft haar eigen voor-
keuren. MooiWeer begrijpt dit. Soms kan het niet 
spannend genoeg zijn. Een andere groep prefereert 
juist volledige ontspanning. Of wil vooral creatief be-
zig zijn. Daarom hebben wij een zeer breed scala aan 
activiteiten in huis. De meest geboekte activiteiten in 
vogelvlucht:

Water: coast raften, sea kajaking, wadkanoën, speed-
bootvaren, duiken met gasflessen, zeilen, vlotbouwen 
en -varen

Strand: blokarten (strandzeilen), powerkiten, beach 
volleybal, beach voetbal, workshop rugby, beach golf, 
boogschieten, kampvuur, 4x4 rijden met Landrovers 
(wintermaanden)

Cultuur & Natuur & Wellness: workshop schilderen, 
workshop zandsculpturen, workshop yoga, Schylger 
folklore, CD opnemen met Hessel, workshop yoga, li-
chaamsmassages, bezoek de Eendenkooi

Survivals en ontdekkingstochten: GPS droppings, SOS 
om Oost, skiken, mountainbiken, huifkartochten, 
offroad Landrover parcours

Indien wij de weersomstandigheden echt niet verant-
woord vinden om een activiteit uit te voeren, gaan wij 
in overleg met u over op een vervangende activiteit.





MooiWeer
Kwaliteit en veiligheid

Wij zijn ons zeer bewust dat een deel van onze activi-
teiten risico’s met zich mee kan brengen. Daarom doen 
wij er alles aan om deze risico’s te beperken:

Wij werken met de nieuwste en gekeurde materia-
len en het onderhoud van onze inventaris en ma-
terialen vindt plaats conform strikte veiligheidspro-
cedures.

MooiWeer investeert fors in opleidingen voor haar 
medewerkers. Onze instructeurs hebben o.a. het 
Emergency First Rescue certificaat.

MooiWeer voldoet aan de TÜV veiligheidsnorm 
4.0. Toetsing vindt periodiek plaats door een extern 
deskundig bureau. 

Wij vragen alle deelnemers aan onze activiteiten 
om vooraf een validiteitsverklaring te onderteke-
nen.



MooiWeer
Mogelijkheden

Kinderopvang
Sommige gezelschappen kiezen ervoor om de kinde-
ren mee te nemen. MooiWeer heeft ruime ervaring 
met activiteiten voor kinderen in elke leeftijdscatego-
rie. Ook kunnen we vertrouwde opvang regelen voor 
de allerkleinsten!

Mindervaliden
Afhankelijk van de individuele situatie organiseren wij 
graag activiteiten voor eventuele mindervaliden.  

De overtocht 
De keuze is aan u! Wij verzorgen graag uw tickets voor 
de snelboot (45 min.) of de veerboot (bijna 2 uur) van 
Rederij Doeksen. Maar natuurlijk kunnen we u ook 
in Harlingen ophalen met één of meerdere van onze 
speedboten voor een eerste onvergetelijke ervaring op 
het water. U bent dan in een halfuurtje aan de over-

kant. Voor grotere gezelschappen bieden wij de moge-
lijkheid om u met een zeilschip te vervoeren, eventueel 
met catering en muziek aan boord. 

Logies, vergaderlocaties en maaltijden
MooiWeer werkt samen met de fraaist gelegen hotels 
en hostels op het eiland. Op basis van uw wensen kij-
ken we graag samen met u naar de mogelijkheden, 
ook indien u een ruimte nodig heeft voor een verga-
dering, presentatie of business borrel. MooiWeer heeft 
de mogelijkheid om unieke vergaderlocaties te boeken 
op plaatsen, die normaal gesproken niet toegankelijk 
zijn. Maaltijden organiseren we dagelijks voor onze 
klanten. Een barbecue met uitzicht over de Wadden-
zee of de Noordzee? Een culinair diner in een sfeervol 
restaurant? Een picknick in de natuur? Lunchpakketten 
tijdens het fietsen? Wij vullen het graag voor u in.



MooiWeer
Voorbeelden van 
veel geboekte 
arrangementen

2-daags arrangement “Zilvermeeuw” 

Snelboot (Rederij Doeksen) 

Harlingen – Terschelling en v.v.

Gratis vervoer van uw bagage naar uw hostel.

Ontbijt en lunch.

Barbecue met uitzicht op de baai van West.

3 uur activiteitenprogramma 

(keuze uit diverse activiteiten)

 Jutkamp

 Powerkiten

 Beachgolf / Boogschieten

 Rugby clinic / Beach Voetbal / Beach Volleybal

Onbeperkt gebruik fiets.

Zakelijke invulling door klant.

2-daags arrangement “Waterman” :  
 

Snelboot (Rederij Doeksen) 

Harlingen - Terschelling en v.v.

Gratis vervoer van uw bagage naar uw viersterren.

hotelaccommodatie.

Ontbijt en lunch.

Barbecue in strandpaviljoen aan de Noordzee.

3 uur activiteitenprogramma 

(keuze uit diverse activiteiten)

 Wisselprogramma Coast Raften / Blokarten / Powerkiten

 Beachgolf / Boogschieten

 Rugby clinic / Beach Voetbal / Beach 

 Volleybal

 Zandsculpturen

 Kampvuur op het strand + borrel.

 Onbeperkt gebruik fiets met versnelling.

 Zakelijke invulling door klant.



MooiWeer
Voorbeelden van 
veel geboekte 
arrangementen

2-daags arrangement “Brandaris” :

Snelboot (Rederij Doeksen) 

Harlingen - Terschelling en v.v.

Gratis vervoer van uw bagage naar uw viersterren 

hotelaccommodatie.

Transport op het eiland per Landrover.

Ontbijt en lunch.

Barbecue in strandpaviljoen aan de Noordzee.

3 uur activiteitenprogramma 

(keuze uit diverse activiteiten)

 Wisselprogramma Coast Raften / Blokarten / Powerkiten

 Wildwatervaren per speedboot + tubevaren

 Sea Kayaking / Wadkanoën 

 Workshop schilderen of zandsculpturen

Huifkartocht met visproeverij.

Kampvuur op het strand + speelman + borrel.

Hostess begeleiding.

Zakelijke invulling door klant.




