
HEEL ARMHOEF BAKT! 
 

 
 
Ook zo’n mooie plantenbak aan je gevel??  
 
En wordt jij ook zo blij van een nog groenere omgeving? Dan kun je daar nu een aandeel in hebben. 
In de Cornelis Speelmanstraat hebben wij er samen voor gezorgd dat er al voorbeeld plantenbakken hangen. Neem gerust 
een kijkje!  

Stel je eens voor, dat onze hele buurt volhangt met mooie gevulde plantenbakken!! 
 
Je kan kiezen uit vier maten

1
 en drie kleuren. Daarnaast heb je een passende binnenbak nodig.  

De bakken zullen gemaakt worden van watervast verlijmd multiplex, dat voorkomt kromtrekken en verlengt de levensduur. 
De binnenbak is van het merk ELHO, dat is een duurzame geproduceerde bak uit Tilburg. 
 
De bakken worden gratis aan de gevel gemonteerd. Met dank aan de gemeente Tilburg. 
 

Maat buitenbak Kleur Maat binnenbak 

60 cm €50,00 Oudgroen 40cm € 1,89 

80 cm €60,00 Wit 50cm € 2,59 

100 cm €70,00 Klassiek blauw 60cm € 3,29 

160 cm €120,00  80cm € 3,89 

 
Aanmelden op info@stichting-t-anker.nl, vermeld hierbij Plantenbak Armhoefse Akkers 
Graag met de volgende informatie: 
1. de maat of maten die u wil  
2. de kleur v/d plantenbak 
3. je adres en telefoonnummer. 

 
Na aanmelden neemt Stichting “’t Anker” contact met je op, voor de verdere afspraken rondom het ophangen. Of gebruik 
het digitale bestelformulier wat via facebook beschikbaar is of via de mail na aanvraag op groen@armhoefseakkers.nl  
Je ontvangt een factuur van ’t Anker. 
 
De eerste 20 groenliefhebbers die zich aanmelden krijgen een binnenbak gratis!  
 
Heb je hulp nodig bij het kopen, vullen of naar boven tillen van de binnenbakken en/of de plantjes. Laat het ons weten, wij 
helpen je graag!!  
Neem in dat geval contact met ons op. Ook als je niet wil bestellen, maar wel vragen hebt, bel of mail commissie groen 
groen@armhoefseakkers.nl / Riette Sommerdijk 06-52302007. 
 
Bestellen kan direct bij ’t Anker via info@stichting-t-anker.nl 
 
Een zonnige groet van de commissie groen,  
Femke, Inge, Louise, Katy, Hein, Manon en Riëtte 
 

                                                           
1 Meerdere combinaties zijn mogelijk, neem hiervoor contact op met  ’t Anker’ 
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