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Exclusief Zeilinstituut
De Bird
De Bird is een familiebedrijf wat sinds 1965 actief is op het gebied van
zeilinstructie en zeilevenementen. Dit jaar bestaat het zeilinstituut 50 jaar.
Het unieke aan de locatie is het ‘privé-meer’ met eigen eiland. Dit meer, de
Idzegaasterpoel, is afgelegen zodat er geen andere scheepvaart is behalve de
boten van de zeilschool. Voor de deur heeft de zeilschool een eigen eiland
dat wordt gebruikt tijdens bedrijfsuitjes voor hapjes en drankjes tussen de
watersportactiviteiten door.
Zeilinstituut De Bird biedt afwisseling
tussen vergaderen en lekker buiten zijn in
de Friese natuur. U kunt hierbij denken
aan het maken van mooie zeiltochten, het
houden van wedstrijden, het krijgen van
zeilles of allerhande teamactiviteiten op
de schepen.
Voor vergaderen of presentaties zijn er
legio mogelijkheden. Zo is er standaard
is er een beamer aanwezig en ook de
catering wordt verzorgd. De capaciteit

bedraagt 40 tot maximaal 200 personen.
Gasten keren veelal terug naar De Bird
vanwege de persoonlijke benadering, de
accommodatie, de uitstraling, het lekkere
eten en natuurlijk voor het zeilen. Op
www.debird.nl is meer informatie.

Exclusief Zeilinstituut De Bird
De Burd 19
8621 JX Heeg
T: 0515-442844
E: info@debird.nl
I: www.debird.nl
F: https://www.facebook.com/debirdheeg
L: http://www.linkedin.com/company/zeilinstituut-de-bird
T: https://twitter.com/debirdheeg
G: https://plus.google.com/115459034265644942669

stituut De Bird de eerste plaats en was
daarmee de Beste Teamattractie van het
Jaar 2014.

De Bird beschikt over voldoende gratis
parkeerplaatsen. De kok van De Bird staat
tot uw beschikking, een cateraar inzetten
behoort ook tot de mogelijkheden.
Bij de MBE-verkiezingen behaalde Zeilin-
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Waar in- en ontspanning
samen gaan
Watersportcentrum ’t Garijp bestaat al sinds 1969 en is gevestigd in een
sfeervol verbouwde boerderij, midden in het Friese Merengebied. Sinds 1993
staat het bedrijf onder leiding van Joyce en Abel Zeilstra. Sinds vorig jaar is
Vincent de Heer de ‘rechterhand’ aldaar.
Het unieke van de accommodatie is dat
er altijd, ongeacht de grootte, maar één
groep in huis is. Daar komen gasten echt
voor terug. Volledige aandacht en privacy
is dus gewaarborgd.
De ligging aan het water, met een vrije
doorvaart van circa 350 meter tot de
Goingarijpster Poelen en het Sneekermeer, maken het tot een ideale locatie om
een verblijf te combineren met het varen
in sloepen, valken of pramen. ’t Garijp is
dé accommodatie waar inspanning en
ontspanning samen gaan.

Tevens worden er workshops en smakelijke wijn- en kaasproeverijen aangeboden.
De capaciteit (teambuilding)activiteiten
bedraagt ca. 100 personen. Afhankelijk
van de tafelopstelling tijdens een vergadering, zijn er arrangementen voor 10-45
personen.
’t Garijp is gunstig gelegen ten opzichte
van de A6 en A7 (slechts 6 km. vanaf rotonde Joure). Ook een eigen gratis parkeerterrein is aanwezig. Van een ‘Friese
Borrel’ tot heerlijke buffetten… het is
allemaal mogelijk hier.
www.garijp.nl

Watersportcentrum ‘t Garijp
It String 7
8511 AB Goingarijp
T: 0566-689 396
I: www.garijp.nl
F: https://www.facebook.com/zeilschoolgarijp

