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We zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid!

Redactioneel

Het bestuur van de Stichting Jacobahof bestaat uit Erik
van Veen (voorzitter), Quirine van der Hoeven (secretaris), Albert Lieuw-A-Fa (penningmeester), Suzanne
Lips en Gabry van Duijn. Graag zouden wij het bestuur
nog willen versterken met een extra bestuurslid.

Een heel gezond en gelukkig 2015 gewenst allemaal!
Graag kijken we even terug op het afgelopen jaar en
kijken we ook vooruit naar de plannen voor dit jaar.
terugblik op 2014

We gaan de komende tijd aan de slag om van de
Jacobahof een levendige en vooral ook groene plek te
maken. Wil je daar je steentje aan bijdragen en lijkt het
je leuk om in het bestuur mee te draaien, laat dan een
berichtje achter via: info@jacobahof.org.

De gemeente heeft in samenwerking met de Haeghe
Groep in 2014 een deel van het achterstallig onderhoud
weggewerkt: er staat een nieuw hek rond de wei, er is
een nieuwe ruif geplaatst in de wei, de volière is
geschilderd en een aantal daken van de opstallen zijn
vernieuwd. De Stichting Jacobahof heeft samen met de
gemeente een keuze gemaakt voor nieuwe, duurzame
speeltoestellen. De vernieuwde speelweide krijgt
inmiddels al aardig vorm! Op 5 juli was er een high tea
om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en
om ideeën voor de Jacobahof met elkaar te delen. Het
succesvolle Jacoba Festival vond plaats op 11 oktober.
Wegens vogelgriep was de Jacobahof een paar weken
gesloten voor bezoekers in de periode novemberdecember en moesten er speciale beschermende
maatregelen worden genomen. Gelukkig is er geen
vogelgriep uitgebroken op kinderboerderijen in Den
Haag.
Met steun van de gemeente heeft de Stichting
Jacobahof in de loop van 2014 een projectplan voor
duurzaamheid op de Jacobahof opgesteld.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op en
kijken ernaar uit kennis te maken! Ook bewoners die niet
in het bestuur willen zitten, maar wel graag willen
meehelpen zijn van harte welkom.

Samenwerking met Johan de Witt College
Het kan u al opgevallen zijn. Sinds een paar maanden
zijn er een paar dagen per week jongeren aan het werk
op het terrein van de Jacobahof. Na overleg met de
gemeente en het Johan de Witt College is er besloten
om jongeren via het leer-werk traject de kans te geven
om werkervaring op te doen bij de Jacobahof. Ab Toet is
de docent die 4 dagen in de week samen met maximaal
8 jongeren klussen zal uitvoeren binnen de Jacobahof.
Dit kan zijn van schilderwerk tot het slopen van de afgeschreven bouwkeet die lang op het terrein gestaan
heeft. Wij zijn blij dat we de Jacobahof kunnen delen om
zo op een prettige manier het maximale eruit te halen!

plannen voor 2015
We gaan van start met de ontwikkeling van een
ecologische buurttuin op de Jacobahof. Er wordt
gewerkt aan een huisstijl met een nieuw logo en aan
verbetering van de website. We hopen dat Serena
Jansen dit jaar weer een Jacoba Festival kan
organiseren in samenwerking met de Stichting
Jacobahof. We willen een paar speciale momenten
vieren op de Jacobahof, zoals de opening van de
nieuwe speelweide zodra die helemaal klaar is, het
plaatsen van de minibieb en de officiële start van de
buurttuin.
Volg ons ook op Facebook voor nieuwtjes en foto’s!
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Jacoba tussen de linden

Bewoners Westlandse Buurt Schilderswijk
(BWB)

Bij de ingang van de Jacobahof staat ze tussen twee
oude lindebomen in: het beeldje van Jacoba dat is
gemaakt door kunstenares en buurtbewoonster
Ingeborg Muller. Het betreft Jacoba Roels, de
echtgenote van Reijer van der Vlugt, de architect en
bouwer van de woningen en pakhuizen in de
Jacobastraat in de periode 1882-1885. Jacoba is in
1874 overleden en van der Vlugt heeft toestemming
gevraagd aan de gemeente om de straat naar haar te
mogen vernoemen.
Na de renovatie in 1992-1994 werd de buurtboerderij
geopend die ook naar haar is vernoemd: de Jacobahof.

Sinds september zijn verschillende buurtbewoners via
de Buurtkamer (hoek ’s-Gravenzandelaan/Hillegondastraat) weer actief onder de naam Bewoners Westlandse Buurt Schilderswijk (BWB) als opvolging van het
voormalige BIT (buurt interventie team).
Website: http://www.bkgl.nl/
Het doel is dat de buurt netjes en veilig is en blijft. De
vrijwilligers die zich aanmelden, lopen eenmaal per
week een ronde door de buurt. Hierna wordt er bij de
verantwoordelijke partijen een mogelijke melding
gedaan van bijvoorbeeld illegaal vuilnis dat gedumpt
wordt bij de ORACS, kapotte verlichting, losse
stoeptegels e.d. Iedereen is welkom om langs te komen
met een melding of contact op te nemen via de mail.
Verder hebben de buurtbewoners regelmatig contact
met de wijkagent.
Mocht je meer willen weten of ook willen bijdragen, ben
je elke donderdagavond tussen 21.00-22.00 welkom om
langs te lopen. Je kan de BWB per mail bereiken:
bewonerswestlandsebuurt@gmail.com

Wijkagent
Inmiddels is de oude bouwkeet die naast Jacoba stond
gesloopt door leerlingen van het Johan de Witt College
en is er ruimte vrijgekomen voor de nieuwe plannen die
Stichting Jacobahof heeft voor de boerderij. Bij het
invullen van deze ruimte willen we gehoor geven aan de
wensen die eerder geuit zijn tijdens onze high tea. We
zijn aan het onderzoeken of wij een imker aan kunnen
trekken op deze plek. Andere goede ideeën waren een
insectenhotel en een aardbeienberg.

Per 1 oktober is wijkagent Michael Bor overgegaan naar
een ander deel van de Schilderswijk.
Zijn collega Bart Leget is de nieuwe wijkagent voor de
Westlandse Buurt-Schilderswijk. Hij is bereikbaar via
e-mail: Bart.leget@politie.nl

Jacoba Festival 2014
Serena Jansen schreef een leuk verslag van het festival
in de Schilderswijkkrant nummer 5 van november 2014.
Er waren huisconcerten in de Jacobastraatjes, in het
lokaal op de Jacobahof en in het honk van meester
Andy op de speeltuin Schapenlaan. Het slotconcert vond
plaats in de Johan de Wittschool.

Van plantenkas tot ecologische tuin
Wij hebben als Stichting Jacobahof het doel voor ogen
om de Jacobahof een prettige plek voor ontmoeting en
bezoek te laten zijn voor (buurt)bewoners uit de wijk en
omstreken, jong en oud. Om dit doel vorm te geven,
hebben wij ons begin dit jaar opgegeven voor een
gemeentelijke subsidie in het kader van het
Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse Wijken.
Deze subsidie hebben wij toegekend gekregen en daarmee hebben wij kunnen onderzoeken welke invulling wij
komende jaren aan de Jacobahof kunnen geven, met
het oog op een groenere boerderij. Ons projectplan 'Van
plantenkas tot ecologische tuin’ zal op onze website
geplaatst worden. Wij hebben ons als hoofddoel gesteld
om van de Jacobahof de komende jaren een
ecologische buurtboerderij en -tuin te maken. Wij zijn
achter de schermen nog hard aan het werk met deze
plannen; via de nieuwsbrief, Facebook en onze website
houden we jullie op de hoogte!

Hopelijk kunnen we in 2015 weer een mooi Jacoba
Festival organiseren! Kijk voor foto’s:
http://www.serenajansen.nl/Jacobafestival%202014%20
web/index.htm

Jacobahof op Den Haag Direct
Op vrijdag 10 oktober heeft Den Haag Direct een artikel
geplaatst over de Jacobahof: ”Van saladefabriek naar
stadsboerderij” met aandacht voor de geschiedenis, de
plannen voor duurzaamheid en het Jacoba Festival.
Je kan het artikel lezen via deze link:
http://www.denhaagdirect.nl/van-saladefabriek-naarstadsboerderij/
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