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Mocht het nou zo zijn dat je niet geweest bent, daar
geen behoefte aan had of niet kon, geen probleem. Wij
zijn ook via de mail of gewoon op straat bereikbaar. Heb
je ideeën of vragen dan horen wij dat graag. Mocht je
vrijwillig willen bijdragen, in tijd of diensten (zoals
schrijven, onderzoeken en uitvoeren ideeen) aan de
Stichting ben je meer dan welkom. Binnenkort posten wij
een lijst op onze site en Facebook waarin wij vermelden
waar we nog naar op zoek zijn!

High-tea Stichting Jacobahof 5 juli 2014
Het was heel gezellig tijdens onze high tea op de
Jacobahof. Zon, goed gezelschap en allemaal
lekkere zelfgemaakte hapjes, dank bewoners
omgeving Jacobahof!

Een impressie van de ideeën en suggesties:

knutselmiddagen voorleesochtend (bv met thema’s)
Halloween
schminck
Sint en Piet feest
BSO
verkoop ijsjes schoner op sommige plekken
eieren verkopen
kleding maken en repareren
wedstrijd: pompoen kweken, hoogste zonnebloem
moestuin, ook voor de kinderen
adopteer een kip
verzameling nestkastjes
muurschilderingen overschilderen
gesloten composthoop voor groenafval van de buurt
bijenkasten, imker, insectenhotel
vaker een Jacoba Festival maar dan breder met bv film
cursus (natuur) tekenen
(educatieve) speurtochten
langere openingstijden in de zomer

Even voor drie uur kwam de regen nog met bakken uit
de hemel. Toen de eerste gasten letterlijk kwamen
binnendruppelen meldde de zon zich ook.
Dat was nog eens een spannende start! Wij hebben de
high tea georganiseerd met als doel kennis te maken
met de buurt als Stichting en als middel voor de
buurtbewoners om kennis te maken met elkaar. Wij
hebben deze middag veel buurtbewoners mogen
ontmoeten en naast de gezelligheid die ieder mee
bracht waren er volop lekker hapjes te eten uit eigen
keuken.

Maak kennis met: LUSTHOFxl op de Jacobahof

Naast gezellig kletsen en genieten van lekkere hapjes
hebben wij de bezoekers gevraagd naar hun visie en
ideeën voor de Jacobahof, niet met de belofte alles
meteen te realiseren maar wel met de gedachte dat de
Jacobahof er is voor de buurt. Daarom willen we zeker
ook bekend zijn met de wensen en ideeën die er leven
in de buurt! Nadat alle overgebleven aanwezigen samen
met ons de handen uit de mouwen hadden gestoken en
ons hebben geholpen met opruimen is iedereen (met
presentje!) met een blij en tevreden gevoel vertrokken.

Sinds vorig jaar is de LUSTHOFxl meer actief betrokken
bij de Jacobahof. Naast het gebruik van de kas heeft
LUSTHOFxl ook een lap grond tot hun beschikking waar
ze in goed overleg met ons en de Haeghe Groep leuke
groenactiviteiten kunnen ondernemen. Je kan meer
lezen over LUSTHOFxl op: http://www.lusthofxl.nl/ .
Wij staan onder het kopje ‘buurtmoestuin’.
Lijkt het je nou leuk om ook je groene vingers te
gebruiken of te ontwikkelen kan je altijd zelf contact
opnemen met LUSTHOFxl!
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oudere kinderen. Dit hebben wij ter harte genomen en
met Andy gedeeld.

Little Free Library oftewel een MINIBIEB
op de Jacobahof!

De Jacobahof is toegangelijk voor iedereen en alle
leeftijden, maar om te spelen is er ruimte voor kinderen
van 0 tot 7 jaar. Dit in verband met de rust voor de
dieren en de mogelijkheid voor kleinere kinderen om zelf
rustig rond te kunnen struinen zonder omver gelopen te
worden. Als je liever gaat voetballen of tikkertje spelen
ben je van harte welkom bij Andy in de Schapenlaan.

De Jacobahof krijgt een heuse eigen minibieb.
Tijdens de high tea van 5 juli hebben de kinderen die
aanwezig waren onder begeleiding van Andy onze
nieuwe minibieb van een mooi schilderlaagje
voorzien.

Speeltoestellen Jacobahof
Enkele maanden geleden is het grote speeltoestel op
het grasveld bij de Jacobahof weggehaald omdat deze
niet meer in goede staat was. Er staat nu een tijdelijk
speeltoestel maar het is de bedoeling dat ergens dit jaar
een geheel nieuw speeltoestel geplaatst gaat worden.
Wij hebben als Stichting Jacobahof de wens dat dit een
natuurlijke speeluitdaging voor de kinderen (leeftijd tot 7
jaar) zal worden, gehouden aan de wettelijke regelgeving. Wij hebben binnenkort overleg met de gemeente
hierover. Mochten er nog mooie ideeën of wensen zijn
kan je hierover mailen naar ons: info@jacobahof.org

4 oktober Jacoba Festival!
Wat is de minibieb nou precies en wat is de bedoeling
daarmee op de Jacobahof?
Minibieb zorgt ervoor dat in iedere wijk een kleine
bibliotheek komt. In deze bibliotheek delen wijkbewoners
met elkaar boeken. Deze kleine bibliotheken kunnen aan
huizen hangen, maar ook in gebouwen waar mensen
vaak komen, zoals culturele instellingen, cafés, hotels,
buurthuizen, scholen en bij sportverenigingen.
De minibieb is een kast die op de Jacobahof komt te
hangen. Iedereen kan gratis boeken lenen of ruilen en
ook doneren aan de bieb. Zo kunnen we in de wijk
gezamelijk genieten en gebruikmaken van allerlei
soorten boeken! De kast is aan ons gedoneerd door
Fonds1818. Door heel Den Haag hangen minibiebs, kijk
voor meer info op: http://minibieb.nl/

Op zaterdag 4 oktober vindt de vijfde editie plaats.van
het Jacoba festival.

Spelen op de Jacobahof en spelen op de
Schapenlaan

Dit vrolijke muziekfestival voor kinderen uit de buurt in
en om de Jacobastraatjes, begint om 14:00 uur met een
rondgang langs vier verschillende huisconcerten en
wordt afgesloten met een spetterend optreden van
zingende buurtkinderen en het kinderorkest The
Residents, in de hal van de Johan de Witt school.

Mogelijk heb je al eens op onze website gekeken. Daar
vertellen wij dat we als Stichting Jacobahof en stem van
de buurt ons ervoor hard hebben gemaakt dat Andy
Ploeg, de beheerder van de speeltuin Schapenlaan, kan
blijven. Tijdens de high-tea werd de wens uitgesproken
dat er meer spelmogelijkheden moeten komen voor de

Dus zet alvast in je agenda:
4 oktober - Jacoba Festival 14:00 – 17:00 uur
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