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Lees in deze nieuwsbrief het laatste 

nieuws over de verbouwing.  

 

Nieuw logo (zie boven!) 

Samenspraak Balijhoeve (SAMBA) is 

volwassen en is nu: ‘Stichting Vrienden van 

de Balijhoeve’. Daar hoort een nieuw logo bij. 

Ontworpen door een buurtbewoner: nieuw,  

toch herkenbaar als voortzetting van Samba.  

 

Burendag: welkom op De Balijhoeve! 

Op zaterdag 23 september nodigt De 

Balijhoeve alle buren uit voor een leuke dag. 

Tussen 12  en 16 uur bent u van harte 

welkom voor een kopje koffie, een rondje op 

de stadsboerderij of het schilderen van een 

vogelhuisje voor het Balijbos. 
 

Onderzoeksbureau JSO heeft afgelopen 

maanden een verkenning uitgevoerd onder 

buurtbewoners en (buurt)organisaties: wat 

kan de buurt bijdragen en wat wenst en 

verwacht de buurt van De Balijhoeve? Aan de 

hand van een ‘praatplaat’ aan een van de 

picknicktafels hoort u belangrijkste resultaten 

en kunt u ideeën en suggesties aandragen.  
 

Vrienden van de Balijhoeve laat in een kraam 

een presentatie zien met beelden van de 

nieuwe stadsboerderij. Ze praten u bij over de 

stand van zaken in een apart programma-

onderdeel. Ook kunt u daar lezen voor welke 

taken er vrijwilligers nodig zijn. U kunt ook uw 

talent, kennis en/of ervaring aanbieden.  

 

De nieuwe partners van stadsboerderij zijn er 

ook: IVN, Tuingezel, Middin, de Regenboog-

kerk en Gezond Natuur Wandelen 

Zoetermeer. Zij vertellen waarom zij mee 

doen en wat ze aanbieden.  

Stand van zaken 

In juli vertelden we over het werven van 

fondsen. Inmiddels steunen Fonds1818 én 

Staatsbosbeheer/Dunea de Balijhoeve met 

maar liefst €100.000 en €200.000! Daarom 

kunnen we verder met het renovatietraject. 

Hoewel het budget krap is en we nog zoeken 

naar aanvullende fondsen, willen we de 

laatste hand leggen aan de ontwerpen. Dan 

kunnen we de vergunningen aanvragen.  

De afgelopen weken is al het nodige 

voorwerk hiervoor gedaan. Hieruit bleek dat 

waarschijnlijk een aanpassing van het 

bestemmingsplan nodig is om alle plannen uit 

te voeren. Dat kan behoorlijk wat tijd in 

beslag nemen. Het ziet er daarom naar uit 

dat de renovatie niet klaar is voor volgend 

jaar zomer. Meer hierover in oktober. 

 

Eindelijk geboren: ezeltje Pjotr 

Op 15 augustus 2017 was het zover! Het is 

het eerste veulen van Danique en ze vond 

het duidelijk spannend om ineens voor een 

veulen te zorgen. In het begin wilde ze hem 

niet laten drinken. Gelukkig kwam het goed 

met hulp van ons geweldige team van 

vrijwilligers en medewerkers. 

De eerste tijd hadden ze vooral veel rust 

nodig, en gluurde iedereen van een afstand 

of het een jongen of een meisje was. Het 

bleek een jongen te zijn! Dit leuke veulen 

moest natuurlijk een stoere naam krijgen. Het 

team koos de naam die zij het beste vonden 

passen uit een doos met inzendingen van 

bezoekers. Dat werd: Pjotr, ingezonden door 

Peter Kemna! 


