trainen
en vergaderen
in een inspirerende

HeidaZathe

omgeving

Heida Zathe  cursus- en conferentieboerderij
opleidings- en trainingsaccommodatie van OTS InterStudie
Rotstergaastweg 33
8445 PB Heerenveen

T (0513) 63 60 90



www.heidazathe.nl



www.ots.nl



trainingsaccommodatie



cursuszalen



vergaderruimtes



workshopfaciliteiten

OTS InterStudie is gehuisvest in de Friese
stelpboerderij ‘Heida Zathe’ gelegen aan de rand
van Heerenveen-Zuid en Nieuweschoot.
Het instituut verzorgt diverse opleidingen, trainingen,
studiedagen en cursussen.
De accommodatie bevat diverse zalen - waarvan
twee schakelbaar, een atelier en computerruimte.
Ruimtes die wellicht ook geschikt zijn voor uw
training, cursus, workshop of vergadering.
De ruimtes zijn sfeervol, doch zakelijk ingericht.
De accommodatie is gelegen nabij ijsstadion
Thialf en bevindt zich dichtbij rijksweg A-32 en
slechts enkele minuten fietsen van het centrum
en centraal station van Heerenveen.
‘Heida Zathe’ bevindt zich eveneens aan het
begin van het kerkepad in Nieuweschoot; een
oud pad door weilanden en bossen en ideaal
voor een lunchwandeling.
Volop gratis parkeergelegenheid.

Trainings-/vergaderaccommodatie
Zaal

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 1 + 2

Kramer zaal
(1e etage)

Atelier

Oppervlakte

56 m²

28 m²

84 m²

60 m²

40 m²

Opstelling
Standaard/studie
U-vorm
Blok of carré
Cabaret
Theater/bioscoop
Kantine
Prijzen per dagdeel

<< max. aantal personen >>
18
16
24
30
40
36

10
12
20
25
18

28
22
30
50
50
50

16
14
14
30
35
30

€ 55,-

€ 35,-

€ 75,-

€ 50,-

Een dagdeel is een ochtend, middag of avond.

16
12
16
20
30
20
€ 35,-

Catering
Prijzen per stuk
Koffie
Thee (div. smaken)
Frisdrank (flesjes à 0,2l)
Lunch (min. 10 pers.)
Warme maaltijd

€
-

1,10
1,10
1,50
12,50
op aanvraag

Apparatuur
Prijzen per dag/dagdeel
Whiteboard
Flip-over
Scherm
Beamer
Laptop
Overige apparatuur

€
-

15,15,15,50,50,op aanvraag

Kopieën
Prijzen per stuk
Fotokopie zwart-wit
Fotokopie kleur

€
-

0,05
0,30

Arrangementen vanaf 10 personen
Een 4-uurs arrangement omvat:









Onbeperkt koffie/thee met koek en koekjes
DE coffee corner voor koffie, espresso, café crème
Kannen ijswater
Pepermuntjes en andere zoetigheden
Zaalhuur voor 1 dagdeel
Gebruik van WiFi
Flip-over en/of whiteboard met stiften
Groot TV-projectiescherm of beamer + scherm

Prijs per persoon € 11,_____________________________________________
Een 8-uurs lunch arrangement omvat:










Onbeperkt koffie/thee met koek en koekjes
DE coffee corner voor koffie, espresso, café crème
Kannen ijswater
Pepermuntjes en andere zoetigheden
Zaalhuur voor 2 dagdelen
Gebruik van WiFi
Flip-over en/of whiteboard met stiften
Groot TV-projectiescherm of beamer + scherm
Lunchbuffet bestaande uit soep, diverse soorten
brood (bruin, wit, krent, zachte bolletjes,
harde bollen, croissants, suikerbrood), ruime
keuze beleg, verse sla, warm bijgerecht, koffie,
thee, melk, karnemelk, jus d’orange, toetje, fruit

Prijs per persoon € 27,50

Een 8-uurs diner arrangement omvat:










Onbeperkt koffie/thee met koek en koekjes
DE coffee corner voor koffie, espresso, café crème
Kannen ijswater
Pepermuntjes en andere zoetigheden
Zaalhuur voor 2 dagdelen
Gebruik van WiFi
Flip-over en/of whiteboard met stiften
Groot TV-projectiescherm of beamer + scherm
Warme maaltijd (dagmenu) in de vorm
van een buffet, toetje, fruit

Prijs per persoon € 37,50
_____________________________________________
Een 8-uurs warm & koud buffet arrangement omvat:










Onbeperkt koffie/thee met koek en koekjes
DE coffee corner voor koffie, espresso, café crème
Kannen ijswater
Pepermuntjes en andere zoetigheden
Zaalhuur voor 2 dagdelen
Gebruik van WiFi
Flip-over en/of whiteboard met stiften
Groot TV-projectiescherm of beamer + scherm
Buffet bestaande uit soep, stokbrood, kruidenboter, rundvleessalade, aardappelsalade,
pastasalade, kipfilet in kerriesaus, varkensfilet
in champignonsaus, stoofvlees, witte rijst,
toetje, fruit

Prijs per persoon € 45,Kleine wijzigingen in de samenstelling van de
buffetten voorbehouden.
Diverse andere mogelijkheden bespreekbaar.
Prijzen op aanvraag. Zie ook www.heidazathe.nl
_____________________________________________

Geschiedenis van ‘Heida Zathe’
Het gebouw heeft een rijke historie. De eerste steen is
in 1933 gelegd door E.J. Heida en A. Heida-Faber die er
jaren een - voor die tijd uiterst modern - melkveehouderijbedrijf hebben bedreven. Later is het bezit
ondergebracht in een stichting en werd de boerderij
verhuurd aan de bekende schaatsfamilie Kramer.
In 1992 heeft de boerderij haar agrarische bestemming
verloren door de uitbreiding van het achterliggende
industriegebied en is het pand verkocht aan bouwbedrijf
Siebenga. Dit bouwbedrijf heeft het pand grondig
gerenoveerd en jaren in gebruik gehad als opslagruimte.
In 2006 is het gebouw verkocht aan OTS InterStudie.
Na een grote verbouwing in het schuurgedeelte, maar
met behoud van de oude elementen, is het pand vanaf
2008 in gebruik als trainingsaccommodatie.
© 2020. wijzigingen voorbehouden, alle bedragen inclusief BTW tenzij anders vermeld

