
UITNODIGING 
  

 

Beste buurtbewoner en/of  hondenbezitter,  

 
We wonen (gelukkig) in een zeer groene buurt. Onderdeel van ons groen is het 
(oude) Biltsche Meertje, een plek waar lang geleden water stond en waar in de winter 

kon worden geschaatst. 
 

Inmiddels wordt er niet meer geschaatst maar wordt van het terrein gebruik gemaakt 
door de schoolkinderen van de Theresiaschool en bovenal door hondenbezitters. 
Een korte wandeling in de buurt waar de hond los mag lopen is fantastisch.  

 
Om ‘ons’ park mooi en overzichtelijk te houden is er onderhoud nodig. 

De gemeente levert hieraan een bijdrage maar door gemeentelijke bezuinigingen 
kunnen zij alleen nog maar het grove (boom) werk doen. Dat betekent dat het struik- 
en grondwerk niet gedaan wordt. Vorig jaar hebben wij met een mooi aantal 

buurtbewoners deze (hopelijk) jaarlijkse traditie in gang gezet. Ook dit jaar hopen wij 
dan ook op jullie hulp. 

 
Als we met z’n allen op zaterdag 15 oktober a.s. even de schouders er onder 
zetten is de klus snel geklaard.  

 

Wat houdt het werk in: 

 klein snoeiwerk aan struiken onder begeleiding van Hans van Genderen 
(buurtbewoner en bioloog) 

 het wegslepen van takken en afval naar een centraal punt op het terrein, zodat 
de gemeente het afval in één keer kan ophalen 

 

Wat krijgen we er voor terug: 

 een overzichtelijk en opgeruimd park 

 een fijne en schone plek om te spelen of te wandelen 

 een plek die veilig is en waar geen gespuis kan rondhangen 

 
Noteer daarom in je agenda: zaterdag 15 oktober 2016 van 14.00 uur tot 17.00 uur.  
 

Waar? Bij de ingang van het park.(Klaphekweg/ Gregoriuslaan)  
Wat neem je mee? Een snoeischaar (grote en kleine), takkenzaag en al wat je nodig 

kunt hebben bij snoeiwerk. 
 
Laat ons aub weten of je komt. Voor een hapje en een drankje na het gedane werk 

wordt gezorgd. Overigens neem gerust de buren, de kinderen en de honden ook 
mee! En het is uiteraard niet verplicht de volle 3 uur er te zijn! Het gaat er om dat vele 

handen het werk nu eenmaal licht maken! Daarnaast is het een gezellig 
contactmoment met je mede buurtbewoners!  
(Bij heel slecht weer stellen we ons werk uit, we informeren je daar dan over) 

 
 

Hartelijke groet, 
Aanmelden kan bij:  
Ad van Gameren, Gregoriuslaan 2, M 0644002109 email: advangameren@ziggo.nl 

Gitta van Eick, Gregoriuslaan 43, M 0621895233 email: gitta.van.eick@xs4all.nl 


