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Meedoen? Graag! Aanmelden via:
iendenoudebi ltschemeertie. n I

Deze keer gaan we samen
klimop planten, tegen het

nieuw geplaatste
'hekwerk' langs de

spoorschermen. Jong en
oud kan meehelpen!
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Mogen wii ons reven voorstellent?

ln juni 2018 is de stichting Vrienden van
het oude Biltsche Meertje opgericht.
Onze belangrijkste doelstelling is om
het oude Biltsche Meertje (gelegen
direct naast de Theresiaschool), groen,
veilig én openbaar te houden.

Dat het terrein er de laatste jaren
zoveel mooier bij ligt, is te danken aan
het feit dat vrijwilligers uit de buurt
maar ook leerlingen van de
Theresiaschool, het terrein
onderhouden. Een mooi voorbeeld van
' bu rgerparticipatie'.
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Vriend of donateur worden van onze
stichting? Graag!
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U steunt onze doelstellingen, het behouden,
beheren en beschermen van het oude Biltsche
Meertje. Een prachtig gebied met een 'rijke
historie'. Heelveel mensen maken nog steeds
gebruik van dit mooie stukje groen. Denk aan
de kinderen van de naastgelegen
Theresiaschool, de kinderen van de BSO
(buitenschoolse opvang), bewoners van het
nabij gelegen verzorgingshuis De
Sch utsmantel, buurtbewoners,
hondenbezitters en wandelaars. Uw geld
gebruiken we voor het behoud (en onderhoud)
van de natuur, verfraaiing door middelvan
nieuwe aanplant, het verder verbeteren van de
sociale cohesie, het'verbinden' van bewoners
en gebruikers.
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Meedoen 23 maart a.s.? Graag!
Aanmelden via:
i nfo@vrien de no u d e b i ltsch e meertje. n I

Vriend worden of doneren? Ga naar
www.vri e n d enou de b i ltsch e m eertje. n I l,iiri,.!llrlrj,,l

het oude Biltsche lr/eertje
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