
 

 

 
 
 

 
 
 
Lees in deze nieuwsbrief het laatste 
nieuws over de verbouwing.  
 
 
Extra krediet voor De Balijhoeve  
Ook in 2018 gaan alle betrokken partijen zich 
volledig inzetten om De Balijhoeve te behouden 
en te verbouwen tot een laagdrempelige 
voorziening voor educatie, sociale ontmoeting, 
recreatie en zorg. Helaas zijn er knelpunten 
ontstaan voor de renovatie en de verbouwing. 
Om de knelpunten op te lossen gaat het college 
op 5 maart aan de raad een aanvullend voorstel 
voorleggen. Ze stellen voor om het al toegekende 
krediet van € 800.000 voor verbouwing aan te 
vullen met een nieuw krediet van € 800.000. Met 
deze extra investering kan de uitvoering echt van 
start om zo uiteindelijk het doel te bereiken: De 
Balijhoeve als een prachtig voorbeeld van een 
sociale ontmoetingsplek voor inwoners uit de wijk 
en een plek die ouderen helpt om eenzaamheid te 
voorkomen. 
 
 
Even voorstellen… 

Ik ben Hester 
Goeman, 34 jaar, en 
nu al 7 jaar beheerder 
op De Balijhoeve. Het 
is een geweldige 
werkplek, en iedere 
dag is anders. Dat is 
ook het leuke aan dit 
werk. Het contact met 
de mensen, en alle 

verschillende doelgroepen die bij ons werken. De 
geboortes van de dieren is ook altijd iets waar ik 
erg naar uitkijk. Ik ben erg benieuwd naar de 

toekomstplannen, en hoop dat de verbouwing snel 
kan beginnen.  
Ik ben moeder van 3 kinderen, de oudste twee zijn 
9 jaar, en de jongste is 3 jaar. In mijn vrije tijd 
fotografeer ik graag, dit is echt mijn passie. Vooral 
huisdier portretten en macro fotografie doe ik heel 
erg graag. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wandelgroep ‘Gezond Natuur Wandelen 
Zoetermeer’ 
Met een heerlijk zonnetje in de rug startte 
woensdag 6 februari wandelgroep ‘Gezond Natuur 
Wandelen Zoetermeer’ vanaf 

 
Voor vragen en andere zaken: www.vriendenvandebalijhoeve.com, info@vriendenvandebalijhoeve.com 
(algemene informatie), bestuur@vriendenvandebalijhoeve.com (officiële en financiële zaken) 



 

De Balijhoeve opgewekt richting het Balijbos. Ze 
hadden natuurlijk ook geen mooiere zonnige 
winterdag kunnen treffen! Sinds eind september 
2017 start er elke woensdagochtend om 10 uur 
een wandeling vanaf De Balijhoeve door deze 
prachtige omgeving. De begeleiding zorgt voor 
gevarieerde routes en vertellen u alles over de 
natuur in de stad en het bos. Lijkt u het leuk om 
mee te wandelen? U hoeft zich van te voren niet 
aan te melden. Ontdek in uw eigen omgeving 
nieuwe dingen én leer ook nieuwe mensen 
kennen. Trek de stoute wandelschoenen aan en 
wandel op woensdagmorgen mee met de groep. 
Weer of geen weer: het wandelen gaat door!  

 


