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Lees in deze nieuwsbrief het laatste 
nieuws over de verbouwing.  
 

Bijeenkomst vrijwilligers De Balijhoeve 

Wat zou de Balijhoeve zijn zonder 
vrijwilligers? Ze verrichten talloze klussen en 
hebben goede ideeën. Afgelopen maand 
hebben vrijwilligers samen met de beheerder, 
de architect, de projectleider ‘Balijhoeve 2.0’ 
en de stichting Vrienden van de Balijhoeve de 
meest recente bouwplannen en plannen voor 
het gebruik met elkaar doorgenomen. Het 
leverde een aantal waardevolle 
aandachtspunten en ideeën op zoals de 
inrichting van de kapschuur, een betere 
quarantaine. De suggesties worden verwerkt 
in het definitieve ontwerp. Zo’n bijeenkomst is 
voor herhaling vatbaar. 
 

 
 
Terugblik op stralende Burendag 

Op een stralende Burendag op De Balijhoeve 
schilderden kinderen vrolijk gekleurde 
vogelhuisjes. Ondertussen maakten ’de 
buren’ (bezoekers) kennis met de nieuwe 
partners van de Balijhoeve, zoals IVN, 
Tuingezel, Gezond Natuur Wandelen, 
Regenboog, Middin en Vrienden van de 
Balijhoeve. Er was belangstelling voor de 
uitgewerkte bouwkundige tekeningen van de 
vernieuwde Balijhoeve. De bezoekers gave 
reacties op de ‘Praatplaat’ van 
onderzoeksbureau JSO zoals, laat 
stadslandbouw zien en activiteiten voor 

ouderen en mantelzorgers. Ook benadrukten 
ze: ‘erken bij de ontwikkeling van de 
Balijhoeve ook de grote inzet en 
deskundigheid van de beheerders en de 
vrijwilligers!’  
 

Stand van zaken 
Met kleine stapjes vooruit: iedere dag worden 
er kleine vorderingen gemaakt, maar lopen 
soms ook tegen tegenslagen aan.  
 
Misschien heeft u onderstaand artikel in het 
AD gezien. De kop suggereert iets wat niet 
klopt. We zijn juist drukker dan ooit om 
samen met alle betrokkenen de nieuwe 
Balijhoeve voor elkaar te krijgen. Het proces 
om de bouw te starten duurt echter langer 
dan we dachten. De uitdagingen waar we 
voor staan zijn een oplossing vinden voor 
onder meer de stijgende bouwkosten en 
samen met alle partners tot een goede 
rolverdeling te komen waardoor de Balijhoeve 
succesvol zal zijn. Niet alleen nu, maar ook in 
de toekomst.  
 

 
 


