Werkdagen in het groen.
Buiten Bedrijf, In Bedrijf.
Actief aan de slag in de natuur.
Teambuilding in het veld.

De natuuractiviteiten zijn bedoeld voor groepen, bedrijven of organisaties die in teamverband in de
buitenlucht willen werken. Vuile kleren, misschien een blaar op de hand, maar ook een goed gevoel
aan het einde van de dag. Bij buiten in de natuur werken kan elke deelnemer naar eigen vermogen
meewerken. Samen klaart u de klus. Met een direct zichtbaar resultaat. Op deze manier wordt iedere
keer weer een bijzonder stukje Limburg behouden. Onder het motto Buiten Bedrijf, In Bedrijf.
U werkt in het Limburgse Nationale Landschap Heuvelland. Door het opschonen van poelen, zodat
amfibieën zich weer kunnen voortplanten. Of door bomen te knotten, zodat ze daarna weer uitgroeien
en dieren er de nodige schaduw en schuilplaats vinden. Struweel opschonen ter verbetering van het
habitat van de hazelmuis, graftonderhoud, hoogstamfruitbomen snoeien, meidoornheg deels afzetten
ter verjonging. Soms is er werk nodig op bijzondere elementen zoals oude groeves of historische
elementen. Verder kunnen specifieke vaardigheden geleerd worden zoals omgaan met zaag, de zeis,
hagen tunen, fagge binden, houtvlechten, hooien en brandhout maken. Graag horen wij van u welke
uitdaging u zoekt in het Limburgse Landschap en wij verwerken dit in een spannend voorstel.

Kosten
Werkdagen maken wij voor uw bedrijf op maat. In overleg met u wordt het programma van de
dag(delen) en eventueel meerdaags met overnachting ingevuld en ontvangt u een concreet voorstel
met prijsopgave. De werkplek is meestal Cottessen gelegen in het Geuldal of omgeving Vijlenerbos.
Lokatie
De werkdagen in het groen activiteiten worden uitgevoerd vanuit de Paradijsvogels, lokatie van Hoeve
ten Bosch in Cottessen. Hoeve ten Bosch ligt op een fantastisch mooie natuurlokatie in het Geuldal.
Een goed idee voor een echte doe- teambuilding, aktieve natuurdag of goededoelendag met een
zichtbaar resultaat.
Activiteiten in de natuur organiseren wij in samenwerking met de stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg (IKL). IKL organiseert jaarlijks tientallen werkdagen voor de meest
uiteenlopende groepen. Met de ervaring die hierin is opgedaan weten we dat u na een dagje
buitenwerk met een goed gevoel naar huis gaat. Tijdens de activiteiten wordt er alleen met
handgereedschap gewerkt en wordt er alleen veilig gewerkt. Na een dagje werken in het Limburgse
landschap kunt u voortaan trots zeggen dat u het mee heeft gemaakt…
Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn: bedrijvendag, boerenlanddag, schapendrijven door de
groep, pimp m'n klomp ( creatief schilderen), stro poppen maken, stoere spellen uit de tijd van mijn

jeugd ( gaffel hangen, boomzagen, hout hakken), werken met een zeis, hooien, bezems binden,
faggen maken, vlechtwerk maken, leem verwerken in vakwerk, heg scheren, graft opschonen, ander
natuur onderhoud , heggen scheren, hekwerk maken, bomen zagen, deeg bereiden, vla en/of brood
bakken, afsluiten met een bbq of varken aan het spit, kampvuur. met gerstenat.
Interesse?
Neem contact op met ons via de mail naar info@paradijsvogels.nl of Paul. Franssen 043-3064951.
Overige mogelijkheden
Er is ook een binnenruimte voor activiteiten of besprekingen, slaapmogelijkheid voor meerdaags
verblijf, catering, andere mogelijkheden voor educatief, creatieve en sportieve activiteiten (
bijvoorbeeld gidswandelingen, schapendrijven, heuvellandgames, kampvuur). Sommige programma
onderdelen zijn ook uitvoerbaar op andere lokaties dan Hoeve ten Bosch in Cottessen. Wilt u
eenprogramma voorstel en prijsopgave of reserveren klik hier? De Reserveringsvoorwaarden zijn van
toepassing op elke reservering. Reserveren svp per mail (Naam, adres, tel nummer, evt.
verblijfsaccommodatie, programma , dag, tijdschema en groepsgrootte) info@paradijsvogels.nl.
Ook voor één of meerdaagse trainingen/cursussen met uw eigen trainers of ons aanbod. Ons motto is
maatwerk.

