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Natuurwerkdagen op ‘De Roudonck’ 
september 2021 tot juli 2022 

 

Van september 2021 tot juli 2022 organiseren wij voor mannen, vrouwen, jongeren en 
kinderen natuurwerkdagen op ‘De Roudonck’. Leuke dagen waarop je lekker met je lijf      
bezig bent en tegelijk een bijdrage levert aan de bijzondere natuur van ‘De Roudonck’. 
Samen werken met anderen of juist alleen een klus klaren. Oude bekenden ontmoeten       
of nieuwe contacten leggen. Een dag uitwaaien, je hoofd leegmaken, in je lijf en bij jezelf 
uitkomen. Nat en vies worden of juist bruin zonder dat je in de zon op je rug hoeft te liggen. 
Werken op het land, in de aarde of op het water. Actief tot rust komen op een krachtige 
natuurlijke plek die je een warm thuisgevoel geeft! 
 

  2021 
- In de periode van maandag 13 t/m donderdag 16 september: Appels plukken 
- Zaterdagen 16, 23 en 30 oktober: Maaien en hooien van het hele terrein 
- Zaterdag 6 november: Nationale Werkdag in het Landschap: Wilgen knotten 
- Zaterdag 20 en zondag 21 november: Wilgenknotten / bouw of reparatie zweethutten 
- Zaterdagen 11 en 18 december: Wilgen knotten / bouw of reparatie zweethutten 
 

  2022 
- Zaterdagen 15 en 29 januari: Wilgen knotten 
- Zaterdagen 12 en 19 februari: Wilgen knotten 
- Zaterdag 16 februari t/m zondag 6 maart: Appelbomen snoeien 
- Zaterdagen 14 en 21 mei: Maaien en hooien labyrinth en spiraal 
- Zaterdag 18 juni: Maaien en hooien andere terreindelen 
 

Naast deze dagen zijn er ook op doordeweekse dagen bij regelmaat buitenklussen te klaren.  
Heb je belangstelling om daarvan op de hoogte gehouden te worden, dan wel een handje te 
willen komen helpen, laat het ons graag weten of bekijk de agenda op de websites. 

 

We starten met koffie / thee om 09.00u en gaan aan de slag van 09.30u tot 16.30 / 17.00u, 
met tussendoor een lekkere lunch.  
Heb je zin om alleen of juist met je partner en / of kinderen te komen?: Jullie zijn van harte 
welkom. Stuur ons graag een mail voor welke werkdag(en) jij / jullie belangstelling hebben, 
met hoeveel personen en in welke leeftijd. Je kunt ons ook even bellen: 0411-602305/06-
11318125. 
 
 

Warme groet van Peter Houtman en Hetty de Laat 
 
 

 “Trek je werkkleding, je laarzen of werkschoenen aan, 
neem je werkhandschoenen en je regenpak mee, 

of je korte broek, pet en zonnebrandcrème,  
want in de natuur is het altijd weer!” 

 


