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Even voorstellen - wie zijn wij?
Graag stellen wij onszelf aan jullie voor!
De Stichting Jacobahof bestaat momenteel uit 4
bestuursleden: Gabry van Duyn, Albert Lieuw-A-Fa,
Suzanne Lips en Erik van Veen. Wij wonen allemaal in de
buurt van de stadsboerderij Jacobahof in de Jacobastraat.
Wij zijn in 2012 als Stichting ontstaan omdat wij het
belangrijk vinden dat de Jacobahof behouden blijft en
een nog betere en leukere functie krijgt voor de buurt.
Voor meer informatie over onze plannen en ideeën willen
we je uitnodigen om ook op onze website te kijken!
Nieuw bestuurslid of vrijwilliger worden bij
Stichting Jacobahof?
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste
buurtbewoner die het leuk vindt om zich aan te sluiten
bij ons bestuur. Ben je een doener, hou je van schrijven
en heb je gemiddeld 1 tot 2 uur in de week tijd
beschikbaar om voor de Stichting te gebruiken, dan
horen wij graag van je!
We zijn ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op
geheel eigen wijze willen bijdragen aan de Jacobahof.

Zo kunnen wij altijd hulp gebruiken bij geplande activiteiten, uitvoeren van ideeën zoals het bouwen van een
insectenhotel of boekjes voorlezen tijdens voorleesochtenden. Of misschien heb je wel hele groene vingers
en vind je het leuk om dat verder te ontwikkelen door de
LUSTHOFXL te helpen bij hun activiteiten. Je bent
welkom om hierover te mailen naar: info@jacobahof.org
We streven ernaar om binnen 2 dagen te reageren of
contact met je op te nemen.

Feest !
Zaterdag 5 juli is het feest op de Jacobahof! Wij willen je uitnodigen om kennis te komen maken met ons, als
Stichting, en met elkaar. Je bent welkom van 14.30-16.30 om samen met ons te genieten van een High-Tea.
Voor de kinderen zullen er allerlei spellen en activiteiten te doen zijn.
Wij zullen als Stichting zorgen voor koffie en thee en wat lekkers. We zouden het voor de diversiteit en gezelligheid
leuk vinden als jullie zelf ook wat lekkers meebrengen in de vorm van drankjes of hapjes die passen bij de high-tea 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief! Kijk op www.jacobahof.org
Je kan ook hieronder je naam en mailadres of woonadres invullen en bij de Jacobastraat 182 in de bus doen.
Naam:............................................................................................................................................
Mail of woonadres:..........................................................................................................................

Verder zijn wij erg benieuwd wat wij als Stichting voor jou zouden kunnen betekenen! Waar denk je aan bij Stichting
Jacobahof of waar heb je behoefte aan voor de wijk; wat zou de Jacobahof zelf nog kunnen gebruiken? Wij vinden de
stem van de buurt belangrijk en we hebben als Stichting jullie stem nodig!
info@jacobahof.org

