
Special workshops
Met een workshop werkt u op een originele manier aan het versterken
van de teamspirit binnen uw team of afdeling. Kiest u voor een sportieve,
culinaire of ludieke workshop? Er zijn tal van mogelijkheden.

Drijf samen de schapen over een 
parcours. Verbale en non verbale 
communicatie zijn de sleutel tot 

succesvol schapendrijven.

Duelleren met collega’s tijdens deze 
sierlijke gevechtssport. Maak de 
techniek eigen en laat zien uit welk 
hout u gesneden bent. En garde!

Deze workshop is een stoere en 
inspirerende belevenis waarbij 
samenwerking en het delen van 
creativiteit niet mag ontbreken.

Schapendrijven

Schermen

Graffiti workshop

Verleg uw grenzen tijdens deze uitdagende 
workshop vuurlopen. Tijdens deze activiteit worden 

de teamleden geconfronteerd met één van de 
oerangsten van de mens: VUUR. Durft het hele team 

het aan om over de hete kolen te lopen?

Een loer draaien? Leer de beroemde 
knoop en ervaar de intense emotie 

van het valkenierschap door zelf de 
roofvogels en uilen te laten vliegen.

Samen trommelen versterkt de teamspirit, want 
dit wordt ècht met z’n allen gedaan Vanaf de 
start zit er een lekkere dynamiek in de workshop. 
Iedereen is onderdeel van het samenspel zonder 
het zelf in de gaten te hebben.

Een ijskoude en toch hartverwarmende 
workshop waarbij u aan de hand van 
een ijsblok uw eigen ijssculptuur maakt. 
Uw creativiteit wordt beloond.

Vuurlopen

Valkenieren

Djembe workshop

Ice carving

Tasty Maastricht
Het bourgondische Maastricht heeft een hoge kwaliteit van leven. 
Genieten met een grote (…en een zachte) G. Events Company heeft 
verschillende programma’s om de smaak van Maastricht te pakken te 
krijgen.

Have a break
Een vergaderbreak kan enorm helpen om van een vergaderdag 
of bijeenkomst een succes te maken. Een break verfrist, brengt 
de mensen dichter bij elkaar en de concentratie neemt toe. 
Vergaderbreaks kunnen ingezet worden als start van de dag, in één 
van de pauzes of juist aan het einde van de dag.

Scooter
Doorkruis het Heuvelland, met haar oude 
hoeves, vakwerkhuizen, holle wegen en 
vergezichten. Onderweg maakt u diverse 
stops voor een activiteit of een culinaire 
versnapering. 

Segways
Bestuur deze zelf balancerende tweewieler door middel van 
gewichtsverplaatsing. Tegelijkertijd ontdekt u de prachtige omgeving of 
de steden Aken, Valkenburg of Maastricht.

E-chopper
Een unieke tweewieler waarmee je in stijl volledig elektrisch 
kan genieten van de geweldig mooie regio van Zuid-Limburg. 
Klap de voetstep uit, draai de sleutel om en toer ontspannen 
door het Heuvelland. Voel de wind door je haren gaan.

Discover the
surroundings
Zuid-Limburg is een unieke en gewilde bestemming. Levensgenieters,
fijnproevers, natuur- en cultuurliefhebbers halen er hun hart op. Ontdek de
landschappelijke schoonheid van de regio tijdens een avontuurlijke of 
ontspannende tocht. 

Onder begeleiding van onze professionele en enthousiaste 
gidsen maakt u een mooie tocht door Maastricht en/of het 
Heuvelland. Onderweg vertellen de gidsen over tal van 
beziens- en wetenswaardigheden in de Euregio. Ontdek Zuid-
Limburg op zijn best! Het is tevens mogelijk om de route te 
rijden aan de hand van een tablet met gps-tracksysteem met 
vragen en opdrachten onderweg.

Entertainment
De avond is de kers op de taart. Of het nou gaat om een jubileumdiner,
personeelsfeest of feestelijke afsluiting van een dag vol belevenissen,
Events Company weet van iedere gelegenheid een onvergetelijke
happening te maken. Geheel in de sfeer en ambiance van de locatie en
afgestemd op uw specifieke wensen.

Covid-19 maatregelen!
Met wat extra creativiteit heeft Events Company de nodige programma’s aangepast en 1,5 

meter proof gemaakt. Zo kunnen wij op een veilige en verantwoorde manier onze events en 
teambuildingprogramma’s organiseren. Uiteraard houden wij ook nauwgezet de richtlijnen 

van het RIVM in de gaten en passen ons aanbod hier steeds op aan. We doen er alles aan om 
de gezondheid van onze gasten én onze medewerkers te beschermen.

Wij houden o.a. rekening met de volgende aandachtspunten:

Waarborgen afstand van 1,5 meter (tussen de deelnemers en/of de begeleiders)
•

Hygiënische voorzorgsmaatregelen, zoals desinfecterende middelen,                              
doekjes, handschoentjes, extra stops om handen te wassen, etc.

•
Aanpassen hoeveelheid/soort materialen

•
Bepalen looproutes en signing per locatie

•
Gebruik van afzetpaaltjes en linten

•
Gebruik gele hesjes ‘hou afstand’

•
Aanpassen van groepsgroottes per team

•
Waarborgen belevingswaarde en teamgevoel

•
Instructies personeel aan de hand van actuele regelgeving

•
Duidelijke briefing bij start programma

•
Stimuleren gebruik gezond verstand

Bij vragen en/of onduidelijkheden, neem contact met ons op.

Alexander Battalaan 27
6221 CA Maastricht

The Netherlands
+31 (0)43 - 450 65 55

www.eventscompany.eu
info@eventscompany.eu

Check it here

Zuid-Limburg tour

Beleving op 1,5 meter:
we know how!
In de huidige 1,5 meter maatschappij dienen we afstand van elkaar te blijven houden. Maar het is 
ook belangrijk om met je collega’s en relaties in verbinding te blijven. En hoe uitgebreid de digitale 
mogelijkheden ook zijn, er gaat niets boven persoonlijk onderling contact. 

Samen met onze partners en relaties creëren wij een 1,5 meter beleving, waarbij veiligheid, plezier, 
samenwerking en verbinding gegarandeerd worden, zoals u van ons gewend bent!
Geniet hierbij van de prachtige, rustige en landelijke omgeving in het ‘buitenland in Nederland’. 

Stay connected!

Klik op de onderstaande iconen voor onze 1,5 meter proof activiteiten. 

Dit zijn eerste impressies van onze bouwstenen. Afhankelijk van uw wensen, groepssamenstelling en budget, 
stellen wij wij graag een passend (maatwerk)arrangement voor u samen. Uiteraard 1,5 meter proof.

Klik hier om direct onze Covid-19 maatregelen te bekijken

Events Company

City games
Zoekt u een actieve workshop om het team te laten samenwerken? Of wilt u 
de interne communicatie en het wij-gevoel verbeteren? Afhankelijk van de 
specifieke doelstelling en de grootte van de groep, ontwerpt Events Company 
een teambuilding programma op maat.

Tabletgame
Ontdek tijdens deze interactieve tablet game 
Maastricht op een originele manier. Aan u de 
taak om ‘de Erfenis’ zo snel mogelijk erdoor 
heen te jagen! Geniet van het leven, geniet van 
geld uitgeven!

Tabletgame
U wordt meegenomen naar 12 mei 1940; Het 

Duitse leger is Nederland binnengevallen. 
Probeer als team aan de hand van verschillende 

hulpmiddelen de diverse raadsels te ontmaskeren 
om zo snel mogelijk de stad uit te komen. 

Wie durft deze citygame aan?

De Erfenis

Escape city
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Teambuilding 
Classics

Laat je meenemen in de eeuwenoude traditie 
van de schietsport en toon je schietkunsten. Een 

ware sensatie op zich! Tijdens het programma 
komen verschillende schietelementen aan 

bod, van het traditionele handboog- en 
kruisboogschieten tot het modernere en 

spectaculaire laser kleiduifschieten.

Schietfestijn

Onder toeziend oog van onze ervaren 
cocktailshakers leert u de basistechnieken 

van het shaken waarna u in een 
handomdraai de perfecte cocktails serveert.

Cocktail workshop

Niet te missen voor lekkerbekken! Ontdek 
onder leiding van een gids typische 
Maastrichtse lekkernijen en leer meer over de 
historische stad en haar inwoners.

Het is tevens mogelijk om culturele stops tijdens 
de wandeling toe te voegen.

Geniet van een rondleiding in combinatie met een 
wijn/bierproeverij in een authentiek café/brouwerij/
wijnhuis waar een echte bier/wijnkenner u alles 
vertelt over de bekende bieren/wijnen.

Proeven van Maastricht

Wijn-/bierproeverij

Teambuilding Classics
Zoekt u een actieve workshop om het team te laten samenwerken? Of wilt u 
de interne communicatie en het wij-gevoel verbeteren? Afhankelijk van de 
specifieke doelstelling en de grootte van de groep, ontwerpt Events Company 
een teambuilding programma op maat.

Smartphones, TomToms en laptops zijn tegenwoordig 
niet meer weg te denken. Bij de gps-tocht komt alle 

hi-tech apparatuur aan bod, terwijl bij de kompastocht 
wordt vertrouwd op old school navigatie. Eén ding 
hebben de tochten gemeen: de prachtige natuur in 

combinatie met verrassende opdrachten onderweg.

Ga de strijd aan met collega’s en ga voor 
de overwinning in Company Olympics! Na 
de warming up gaan de teams van start: 
hersens draaien op volle toeren, spieren 
worden getraind en creativiteit barst los 
tijdens deze uiteenlopende spellen.

GPS en kompastocht

Company Olympics

Wie is wel of niet te vertrouwen? Spanning ten 
top!! Het ultieme teambuildingsprogramma, 
waar samenwerking, vertrouwen, communicatie 
en hilariteit centraal staan. Hoe goedgelovig 
ben je van aard en hoe goed ken je je collega’s 
eigenlijk? Ontdek jij de mol?

Ontdek jij de mol?

Maak uw hoofd leeg tijdens een inspannende 
Bootcamp. Deze training is ontwikkeld om na 

een dag hard werken te kunnen ontspannen. Of 
zet de Bootcamp in als goede start van de dag 

om zo het hoofd leeg te maken voorafgaand 
aan een meeting. 

Bootcamp

Een haka is een rituele en indrukwekkende 
krijgsdans van de Maori’s uit Nieuw-Zeeland. 

In verschillende groepen wordt de haka 
aangeleerd om uiteindelijk met de gehele 
groep een zo goed mogelijke performance 

neer te zetten.

Haka

Kom samen met je collega’s helemaal tot rust! Een 
ontspannende workshop biedt positieve effecten op de 
gezondheid en de houding van de werknemers. Daarnaast 
helpt het ook om als team uit de werkomgeving te zijn. 
Elkaar daardoor op een andere manier leren kennen heeft 
enorm veel voordelen.

Relax workshops

Nordic Walking is een vorm van wandelen met speciale 
stokken, een ideale vorm van lichaamsbeweging. Niet 
alleen de spieren in het onderlichaam worden geactiveerd, 
maar ook die in het bovenlichaam en de armen. Nordic 
Walking is de ideale combinatie van fysieke activiteit en 
mentale ontspanning in de natuur.

Nordic Walking

Ga mee op unieke ontdekkingstochten in het 
grootste ondergrondse gangenstelsel van Europa, 

op een speciale mountainbike. Er gaat een hele 
nieuwe wereld voor je open, 40 meter onder de 

grond. Een ware belevenis in een donker doolhof 
met mysterieuze gangen, scherpe bochten en 

verrassende afdalingen.

Tour de grotte

U vaart over de Maas van waar u prachtig uitzicht heeft over de 
oude stad. Aan de voet van de beroemde Sint Pietersberg gaat u 
van boord voor een rondleiding door de grotten waarbij u kennis 
maakt met het verborgen verleden van de kilometerslange gangen.

De vaart is ook mogelijk per sloep.

Boottocht
met grottenbezoek

Geniet van een mooie tocht door de natuurrijke 
omgeving van Maastricht of het Heuvelland. Onder 

begeleiding van onze gids ontdekt u de mooiste 
verscholen plekjes.

Wandel-, fiets of
mountainbiketocht

Ga tijdens het diner de strijd met elkaar aan op het 
gebied van muziekkennis. Tussen de gangen door 
begeleidt onze showmaster de battle. De nodige 

hits passeren de revue en na afloop wordt op 
feestelijke wijze de winnaar bekend gemaakt.  

Battle of the hits

Tijdens uw lunch of diner zorgen wij graag 
voor passend entertainment. U kunt kiezen 
uit een breed assortiment van muzikanten, 
acts, acteurs, bands, illusionisten etc. Uiteraard 
kunnen wij ook zorgen voor de styling van uw 
event.

Uw gezelschap belandt tijdens een moorddiner in een 
verhaal van intriges, hilarische taferelen, bijzondere 
karakters (acteurs) en heel veel humor. Laat u 
meeslepen in het verhaal, ondervraag de verdachten 
en probeer als team de moord op te lossen.

Live music

Moorddiner

Of u nu op zoek bent naar theatraal entertainment 
tijdens het diner, een spectaculaire openingsact of 
een spetterende feestavond met een verschillende 

typetjes. Kies uit een breed assortiment van acts, acteurs, 
illusionisten en nog veel meer. Helemaal in uw stijl.

Theatraal
entertainment
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