
DATUM
Woensdag 11 september 

TIJD 
19.00 uur  koffie en thee 

staat klaar 
19.15 uur gezamenlijke aftrap
19.30 uur doorlopend programma
21.30 uur einde 

LOCATIE
Tuin Kasteel de Strijdhoef
Schoorstraat 14 
Udenhout
Let op: het kasteel zelf is niet 
toegankelijk 

PAUWELS 
ZOMERAVOND
Kom alles te weten over de plannen 
voor het Landschapspark Pauwels 
en de mogelijkheden om als inwoner 
of ondernemer mee te doen aan de 
ontwikkeling van het landschapspark. 

UITNODIGING
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Tijdens de Pauwels Zomeravond op woensdagavond 11 september 
op Landgoed Strijdhoef in Udenhout ontmoet je partners, 
initiatiefnemers, bewoners en ondernemers uit het gebied. 

Programma
Wat is er zoal te doen? Een greep uit het aanbod:
• Recreatie in Pauwels: wat is er en welke kansen zijn er?
• Versterk de natuur in je eigen Pauwels-achtertuin
• Maak kennis met lokale culinaire specialiteiten
•  Ga mee met een gids die vertelt over de geschiedenis  

van Pauwels
• Ontmoet ondernemers en andere bewoners uit je buurt
• Ontdek hoe we ons aanpassen aan klimaatverandering
Natuurlijk is er ook een presentatie over het totale masterplan voor 
het landschapspark.

Organisatie 
De Pauwels Zomeravond is een initiatief van de gemeente Tilburg, 
Brabants Landschap, ZLTO, Waterschap de Dommel, Waterschap 
Brabantse Delta, Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant 
en de Efteling. De gemeente Loon op Zand is betrokken bij de 
ontwikkeling van Landschapspark Pauwels, maar de raad heeft 
nog geen besluit genomen over het masterplan. 

Aanmelden 
Kom je ook naar de Pauwels Zomeravond? Mail dan naar  
info@landschapsparkpauwels.nl met hoeveel mensen je aanwezig 
wilt zijn. Het aantal plaatsen is beperkt, dus vol = vol.  
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met hierin praktische 
informatie. De activiteiten vinden buiten plaats. We horen 
graag of je aanwezig bent voor 4 september. Meer weten over 
Landschapspark Pauwels? Kijk dan op landschapsparkpauwels.nl.

Graag tot 11 september! 
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