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(algemene informatie), bestuur@vriendenvandebalijhoeve.com (officiële en financiële  zaken) 

 

Lees in deze eerste nieuwsbrief het laatste 

nieuws over de verbouwing.  

 

Nieuw: de Stichting Vrienden van de 

Balijhoeve. 

Vanaf 8 mei bestaat de Stichting Vrienden 

van de Balijhoeve. Zij gaan subsidies, 

sponsorgelden en donaties werven voor de 

stadsboerderij. Zoiets kan alleen een stichting 

doen. Er is inmiddels een inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel, een eigen 

bankrekening en een eigen website.  

De bestuursleden zijn allemaal actief in de 

SAMBA-groep dus die kent u misschien al:  

Hans Bongers (voorzitter), Bé Emmens 

(secretaris/penningmeester), Ronald Baptiste 

en Dick Sonneveld. 

 
 

Het geld is bijna binnen 

Op de Balijhoeve lijkt het stil, maar achter de 

schermen was het druk. Het belangrijkste is 

zorgen voor genoeg geld voor de 

verbouwing. Voor de start is tenminste 

300.000 euro nodig. Er zijn gesprekken met  

Fonds 1818 en Staatsbosbeheer/Dunea. Zij 

zijn onder de indruk van de plannen en willen 

hier aan mee betalen.  

Als het geld binnen is kunnen we verder met 

uitwerken van de ontwerpen naar 

bouwplannen en aanvragen van de 

vergunningen. In de volgende nieuwsbrief 

daar meer over. Het is een grove planning, 

maar we hopen op een officiële opening in de 

zomer van 2018.    

 

Bouwen aan de Balijhoeve van de 

toekomst 

Dat gaat niet alleen over de stenen maar ook 

over wat je straks als inwoner van 

Zoetermeer allemaal kan doen in en bij de 

Balijhoeve. Daarvoor zijn vooral de bewoners 

van Rokkeveen van groot belang. Zij wonen 

het dichtstbij dus zij doen misschien het 

meest mee aan activiteiten of als vrijwilliger.   

 

De Stichting Vrienden van de Balijhoeve 

heeft daarvoor de hulp in geroepen van JSO 

(een adviesbureau) om bij buurtbewoners en 

organisaties in de buurt te vragen hoe zij 

denken over meedoen bij de Balijhoeve. 

Deze gesprekken leveren ideeën, voorstellen 

en concepten op waarmee de Balijhoeve aan 

de slag kan. Zo ontstaat er een (wijk)netwerk 

die actief meewerkt aan bedenken van de 

soorten activiteiten en inzet van vrijwilligers. 

Op 23 september, de landelijke burendag, 

kunnen buurtbewoners en instellingen 

kennismaken met de resultaten van die 

gesprekken in de wijk! De officiële uitnodiging 

volgt nog.  

 

Ook zin om als vrijwilliger mee te doen? 

De Balijhoeve kan niet zonder vrijwilligers.  

Lijkt het je leuk om ook iets voor of met de 

Balijhoeve te doen, neem dan contact met de 

Stichting Vrienden van de Balij via 

info@vriendenvandebalijhoeve.com. Bent u 

al vrijwilliger? Dan ontvangt u in ieder geval 

een uitnodiging voor de 

informatiebijeenkomst voor vrijwilligers na de 

zomervakantie. 


