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Redactioneel

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer
begonnen. Gelukkig hebben we nog kunnen genieten
van een heleboel mooie nazomerdagen! In deze
nieuwsbrief blikken we terug op de opening van de
buurttuin in juni. Intussen hebben we al heel wat
tomaten, courgettes, pompoenen en augurken
kunnen oogsten, Door het vochtige weer in juli en
augustus is de tuin op sommige plekken in een ware
wildernis veranderd. Hoog tijd voor een klusdag op 24
september. Ook het Jacobafestival komt er weer aan,
zet zaterdag 1 oktober vast in je agenda!
Laat ons weten als je wil helpen met het organiseren
van activiteiten of op een andere manier een steentje
bij wil dragen. Alle hulp is welkom!
Het bestuur van de stichting Jacobahof:
Erik van Veen, Albert LieuwAFa, Quirine van der
Hoeven, Gabry van Duijn en Anita van Essen.

Ondertekening convenant
Op 16 juni hebben wij met de Gemeente Den
Haag, het Johan de Witt College, en de Haeghe
Groep een beheerconvenant afgesloten. De
ondertekening vond plaats in aanwezigheid van
stadsdeeldirecteur Marc Prins.

Opening buurttuin

Op 25 juni werd de buurttuin Jacobahof officieel
geopend door Martijn Balster, fractievoorzitter van de
Partij van de Arbeid in Den Haag, door een rood lint
door te knippen.

We hebben afspraken gemaakt over wie
waarvoor verantwoordelijk is. Het convenant
moet er wat ons betreft aan bijdragen dat de
Jacobahof met zijn verschillende functies als
kinderboerderij, buurttuin, ontmoetingsplek en
speelplek voor kleine kinderen behouden blijft en
verder uitgebouwd wordt.
Foto: Ed de Bruin

Imker Angelique gaf een toelichting op de bijen en
Jan Korving van het Johan Witt College én bestuurslid
van de Nijkamphoeve verraste ons met een mooie
mand met zelfgekweekte kruiden. We sloten af met
een gezellige borrel waar weer vele buurtbewoners
aanwezig waren.
Contactadres: Jacobastraat 182 2512 JD Den Haag
www.facebook.com/stichting.jacobahof

De gemeente wil bezuinigen op de Jacobahof.
Er is een werkgroep opgericht die zich
bezighoudt met de toekomst van de Jacobahof.
Twee leden van de stichting Jacobahof zitten in
die werkgroep. Laat het ons weten als je goede
ideeën hebt om met ons te delen!

Website:www.jacobahof.org
E-mailadres: info@jacobahof.org
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Klusdag op 24 september

Jacobafestival

We kunnen volop oogsten uit de buurttuin. Niet alleen
boontjes, tomaten, pompoenen, aardbeien en
augurken.....maar ook wel wat onkruid.…

Op 1 oktober is alweer voor de 7e keer het
Jacobafestival. Serena Jansen
(www.serenajansen.nl) organiseert dit festival in
samenwerking met de Stichting Jacobahof. De
huisconcerten van het Jacoba Festival 2016
beloven zeer gevarieerd en feestelijk te worden.

Tijd voor een klusdag! We gaan op 24 september met
z'n allen aan de slag en eindigen met een borrel.
Kom je ook helpen of een kijkje nemen?

Op Jacobastraat 108 kunnen we genieten van
een dwarsfluitharp duo. Een violiste en een
trompettist/percussionist maken hun opwachting
in het lokaal op de Jacobahof. Het singer
songwriter duo Little Tree uit één van de
Jacobastraatjes, zingt sfeervolle liedjes in de
even sfeervolle huiskamer van Albert en Irene
(www.littletreeworld.com) en Ali Coban uit de
Zusterstraat zorgt met zijn groep voor
wervelende TurksKurdische bruiloftsmuziek op
de speelplaats van Andy op de Schapenlaan.

We willen de paden vrijmaken, bordjes bij de tuintjes
plaatsen, de ongebruikte tuintjes leegmaken, zaaien
voor de herfst en winter en een nieuwe tekst maken
voor het bord bij de ingang.

Om 13:30 verzamelen we in de Johan de Witt
school (zusterstraat), daarna maken we een
tocht langs verschillende locaties op en rond de
Jacobahof. Om 16:00 uur eindigt het festival met
een feestelijk slotoptreden door Juan Noguera
en band (www.juannoguera.com ) in de Johan
de Witt school met hapjes en drankjes.

Meedoen?
Laat ons weten of je komt en als je interesse hebt om
een van de ongebruikte tuintjes in gebruik te nemen.
Ook in het najaar valt er nog veel te doen in de tuin.

Wil je meehelpen met onze activiteiten of heb je
een goed idee? Of heb je misschien interesse
om in het bestuur te gaan? Laat het ons weten
via info@jacobahof.org of 0647902391.

Facebook
Neem een kijkje op ons pagina en like ons:
www.facebook.com/stichting.jacobahof. We
posten hier regelmatig berichten en foto's.

Contactadres: Jacobastraat 182 2512 JD Den Haag
www.facebook.com/stichting.jacobahof

Website:www.jacobahof.org
E-mailadres: info@jacobahof.org

