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Beste vrienden en donateurs van het oude Biltsche Meertje,  

In juni 2018 hebben we onze stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje 
opgericht. De drie belangrijkste doelen die de stichting zichzelf stelt zijn: Behouden, 
Beheren en Beschermen van dit mooie stukje groen, het oude Biltsche Meertje.  

Het oude Biltsche Meertje heeft een historische waarde. U kunt daar meer over lezen 
(en zelfs horen) op onze website. Voor mij persoonlijk heeft het zeker ook een 
‘historische waarde’. Om het even nog persoonlijker te maken: zonder het oude 
Biltsche Meertje was ik er niet geweest.... Graag leg ik u dat uit. Mijn vader woonde 
vroeger op de Haydenlaan en mijn moeder op de Paltzerweg. In de winter werd er op 
het oude Biltsche Meertje ‘geschaatst en troffen mensen uit de buurt elkaar daar. Zo 
ook mijn vader en moeder in 1950. Mijn moeder vond mijn vader toen al ‘een leuke 
vent’ en bedacht een list om zijn aandacht te trekken. Dat deed ze door steeds net te 
doen alsof de veter van haar schaats los ging en te vragen of mijn vader haar daarbij 
kon helpen. Dat monde uit in een huwelijk waaruit 5 kinderen werden geboren en ik 
ben er daar 1 van!  

Mijn vader is in 2015 overleden, mijn moeder leeft gelukkig nog. Ze kan niet meer 
thuis wonen en wordt nu verzorgd in de Schutsmantel. Ik kan haar geen groter 
plezier doen dan een klein stukje te wandelen (zij in de rolstoel) en haar zo mee te 
nemen langs haar oude (Theresia) school, de kerk en de begraafplaats (waar mijn 
vader begraven is), de nieuwe Theresiaschool met het altijd drukbezette schoolplein 
en natuurlijk.... langs het oude Biltsche Meertje, waar we samen oude herinneringen 
ophalen. Ze geniet daarvan, net als veel andere mensen dat doen die er komen om 
wat te wandelen, de hond uit te laten, elkaar te ontmoeten of om er te spelen en 
kennis te maken met de natuur. Dat laatste geldt uiteraard vooral voor de kinderen 
uit onze buurt én voor de kinderen van de Theresiaschool en de Buiten Schoolse 
Opvang. Voor hen is dit een onmisbaar stukje groen waar ze, zonder al te veel 
kennis te hebben over het rijke verleden graag gebruik van maken, vier seizoenen 
lang!  

 

 

 

 



 
 
We hebben als stichting ‘spannende tijden’ meegemaakt toen onze gemeente 
plotseling begin oktober kwam met het plan om woningen te bouwen op het oude 
Biltsche Meertje. Na zeer drukbezochte inspraakavonden (meer dan 800 mensen in 
het gemeentehuis) is dat plan nu van tafel. Gelukkig maar, want openbaar groen in 
onze (en in elke) wijk is belangrijk. Het zorgt ervoor dat er een ontmoetingsplek is, 
voor jong en oud, dat er minder zogenaamde ‘hittestress’ is, dat de biodiversiteit 
wordt bewaakt, dat het hemelwater goed kan worden afgevoerd, dat bijzondere 
dieren, bomen en planten hun plek behouden en dat we er samen gewoon lekker 
van kunnen genieten. Bijna was dat niet meer mogelijk geweest, maar gelukkig is 
onze gemeenteraad mede dankzij de druk van de vele insprekers en het actieve 
verzet van de bewoners (en uiteraard ook van het bestuur van onze stichting) 
teruggekomen op haar voornemen om deze plek vol te bouwen.  

Deze ‘storm’ hebben we dus overleefd, laten we zeggen dat de B van Beschermen 
is gelukt. Nu gaan we vol voor de ‘B’ van Behouden en aan de slag om het 
bestemmingsplan op deze locatie naar VOLLEDIG GROEN te krijgen. Zo kunnen we 
dan ook samen met een groep enthousiaste vrijwilligers invulling blijven geven aan 
onze burgerparticipatie en het mooie oude Biltsche Meertje ook blijven Beheren; 
twee keer per jaar zorgen we in nauwe samenwerking met de gemeente voor het 
onderhoud.  

We halen dus voorlopig weer even rustig adem. En we hopen dat te kunnen blijven 
doen. Daarvoor hebben we uw steun en uw financiële bijdrage als vriend van onze 
stichting hard nodig. Blijf ons daarom ook in 2020 steunen alstublieft.  

Ad van Gameren 
Voorzitter Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje  

Onderhoudsdagen  

Ook in 2019 waren er weer twee onderhoudsdagen op 23 maart en op 12 oktober. 
De groep snoeiers bestaat al een aantal jaren uit een ‘harde kern’ en wordt elke keer 
weer aangevuld met nieuwe buurtbewoners die met plezier komen helpen. Allemaal 
met hetzelfde doel; het terrein te beheren, te beschermen en te behouden door goed 
onderhoud. De onderhoudsmiddag wordt traditioneel afgesloten met drankjes en 
hapjes, gesponsord door Spar Jan Mons en Slagerij Ad van Eck. In oktober zijn er op 
initiatief van buurtbewoner Laura Grijns ook bollen geplant. In de lente kunnen we 
van het resultaat daarvan genieten.  

In het voor- en najaar 2020 zullen er weer nieuwe onderhoudsdagen worden gepland 
om te zorgen dat het gebied toegankelijk blijft en overzichtelijk. De precieze data 
worden later bekend gemaakt, maar zijn doorgaans in maart (voor het broedseizoen 
begint) en in oktober. Houdt u de agenda op de website daarvoor in de gaten. We 
hopen dat ook u in 2020 ook (weer) meedoet!  



 

 

Donaties en jaarlijkse bijdrage als vriend  

De stichting heeft sinds haar oprichting in 2018 al vele vrienden mogen 
verwelkomen. Ook heeft zij donaties ontvangen waar het bestuur uiteraard heel erg 
blij mee is. Door deze financiële steun kunnen wij de onkosten die de stichting heeft 
dekken en initiatieven blijven realiseren. Een van de initiatieven is om een zogeheten 
hondenhalte aan te schaffen en te plaatsen bij de entree van het Biltsche Meertje 
aan de Gregoriuslaan. De gemeente heeft ons (na lang aandringen) laten weten dit 
initiatief te ondersteunen en te gaan zorgen voor de plaatsing en het onderhoud van 
zo’n hondenhalte.  

Hierbij willen wij dan ook alle vrienden en donateurs hartelijk danken en wensen wij 
dat we ook in 2020 op hun steun kunnen rekenen. Wij zullen onze vrienden in het 
eerste kwartaal per e-mail benaderen voor de bijdrage voor 2020.  

Bent u nog geen vriend en wilt u dat graag worden, meldt u dan aan via onze 
website! U bent al vriend vanaf een jaarlijkse bijdrage van € 5 pp of € 10 per gezin. U 
kunt er ook voor kiezen eenmalig te doneren (onze stichting heeft de ANBI-status).  

Ideeën en wensen  

Heeft u ideeën of wensen voor het behouden, beschermen en beheren van het oude 
Biltsche Meertje, dan horen wij die dat graag. Het oude Biltsche Meertje is tenslotte 
van ons allemaal! U kunt uw ideeën, wensen en/of adviezen mailen naar 
info@vriendenoudebiltschemeertje.nl.  

Kerstboom! Komt dat zien!  

De kerstdagen zijn weer in aantocht en dat betekent dat ook het oude Biltse Meertje 
een echte kerstboom heeft gekregen. De gemeente heeft dit jaar het initiatief 
genomen voor een kerstbomenactie en daar hebben wij ons met succes voor 
ingeschreven. Van half december tot half januari staat er een mooi versierde 
kerstboom, die door buurtbewoners is versierd. Onze dank daarvoor!  

 

 

 

 

 



 

 

Nieuwjaarsborrel  

Om u te bedanken voor uw steun en betrokkenheid in 2019 bij onze stichting nodigt 
het bestuur u uit om rondom de kerstboom op het oude Biltsche Meertje op  

zondag 5 januari 2020 van 15.30 - 17.00 uur 
met elkaar het glas te heffen op 2020. Daarmee starten we dan ook een nieuw jaar 
vol goede voornemens en plannen om te zorgen dat ook in 2020 iedereen, jong en 
oud, van het oude Biltsche Meertje kan blijven genieten! Komt u ook het glas heffen? 
Meldt u dan aan op onze website https://www.vriendenoudebiltschemeertje.nl/contact 
of stuur een e-mail naar Marjan Salverda-v.d. Hoef (secretaris) 
info@vriendenoudebiltschemeertje.nl 

Wij wensen u voor nu alvast heel fijne feestdagen en een gezond, goed en groen 
2020! Het bestuur van de Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje  


