Naam bedrijf:Paradijsvogels -Creativiteitscentrum Hoeve ten
Bosch, Groepsaccommodaties en vakantiewoningen
Naam uitbaters:
1.

Paul Franssen

www.Paradijsvogels.nl Hopschet6 – Cottessen 12 Vijlen Tel. MOB. 06-46432582
Tel. 06-46432582

Info@paradijsvogels.nl

.

Activiteiten:
Hoofdactiviteit:
1.

Creativiteitscentrum met buitenbezigactiviteiten ( ook binnen trouwens)

2.

Groepsaccommodaties, vakantiewoning en trekkershut.

3.

Locatie voor vergaderingen, brainstormeetings en inspiratiedagem.

3.

Groensharing, seats2meet, seats4silence. ( Samenwerking met uw organisatie op
onze locatie in co-creatie)

4.

Natuurontwikkeling en instandhouding habitat zeldzame soorten.

Producten
1.

Activiteiten voor groepen, sportief , creatief, educatief, natuur, culinair, ludiek
en spiritueel ( inspiratieboomgaard/dag).

2.

Verhuur accommodaties ook voor vergaderingen en meetings in het groen.

3.

Verhuur groepsaccommodatie en vakantiewoning ( ook zelfverzorging mogelijk).

4.

Workshops en trainingen voor persoonlijke ontwikkeling.

Diensten en faciliteiten
1.

Veel buitenruimte in mooie landschappelijke setting ook voor

2.

Verzorging activiteiten.

3.

Bijbehorende catering

4.

Overnachten mogelijk in de groepsaccommodatie en/of vakantiewoning voor 50 p.

5.

Overkapping voor feest of bbq en ontmoetingen.

6

Proeverijen ( bier, stroop ( met kaas), wijn,)

7

Workshops culinair en creatief.

8

Locatie voor huwelijken/ huwelijksfeesten in de heuvels/ tussen 4 bomen
groene vergaderingen, inspiratiemeetings, open/closed air bijeenkomsten.

9

Wij zijn ook toegankelijk in het kader van groen-sharing, samenwerking met
evenementen en organisatiebureaus, personen ed met een eigen programma
dat bij ons wordt uitgevoerd.

10

Zie producten

Andere zaken
1.

Greenkey gecertificeerd niveau goud (2013), Groene Held Limburg 2016.

2.

Stroomopwekking met pv 100% en verder meer dan 100 % Co2 compensatie

3.

Schatbewaarder van cultureel erfgoed en natuur

4.

Erkend leerbedrijf voor stageplaatsen (Aequor / Kenwerk\ BB-L)

5

Samenwerking met natuurorganisaties ( IKL, Limburgs Landschap, CNME, IVN,
ARK, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), scholen en anderen ( lid. St.
Bergdorp, ondernemersvereniging Epen, VVV Zuid Limburg en Aken, Seats2meet,
Seat4silence, De Groene Koepel, St Trekkerhutten, Recron,
Gastvrij Heuvelland , wandelverenigingen JONE, gem. Vaals, Greenkey,
Groepsaccommodaties Zuid Nederland, IVN).

Rol in proefhetheuvellandarrangement
1.

Niet direct actief nu

2.

Met groepen vlaaien bakken, pizza bakken, stroopproeverijen, verwerking fruit.

3.

Locatie voor externe organisatiebureau’s - bedrijven ( groen- sharing)

4.

Fotolocatie

5.

Organisatie voor anderen van bijzondere activiteiten.

6.

Cittaslow ( gem Vaals)

Bijzonderheden/aanvullingen
Bijzondere mooie locatie in het Geuldal – Cottessen ***** panoramalocatie binnen een
hofje van een vakwerkboerderij uit 1560. 7 ha grond ter beschikking rondom. Meerdere
panoramaterrassen
.
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