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Redactioneel
In alweer de zesde nieuwsbrief van de Stichting
Jacobahof doen we verslag van de activiteiten in de
afgelopen maanden. Samen met vele buurtbewoners
zijn we aan de slag geweest met het opzetten van de
buurttuin op de Jacobahof. Je vindt verder informatie
over het buurtcomposteren en over de huis
kamerexposities die op 7 mei worden georganiseerd.
Veel dank aan alle mensen die zich actief inzetten om
onze buurt nog leuker en mooier te maken!

Buurttuinieren
Je hebt het misschien al gezien en zo niet, ga
dan zeker eens een kijkje nemen op de
Jacobahof. Bij de kas hebben we
vierkantemetertuintjes geplaatst, die door 24
buurtbewoners worden gehuurd om het
komende seizoen te gaan moestuinieren. De
eeste plantjes zijn al gepoot, zoals doperwten,
sla en spinazie. De rest moet nog even wachten
totdat het wat warmer wordt.

Het bestuur van de stichting Jacobahof:
Erik van Veen, Albert LieuwAFa, Quirine van der
Hoeven, Gabry van Duijn en Anita van Essen

NLdoet
Op 12 maart deden we mee aan NLdoet, de nationale
vrijwilligersdag. Het was een hele gezellige en mooie
dag, waarop we veel werk hebben verzet. Met
financiële steun van het Oranje Fonds en hulp van
zo'n 25 buurtbewoners hebben we de muur bij de
ingang aan de Hillegondastraat opgeknapt en
geverfd, het terrein omgespit en meer dan 1000
zaden gezaaid in de kas. Iedereen hartelijk bedankt
voor de hulp. Volgend jaar weer wat ons betreft!

We hebben tuinarchitect Ward Maaswinkel van
de Zeeheldentuin gevraagd om ons te helpen bij
de realisatie van de tuin. Op 13 februari heeft hij
zijn plannen gepresenteerd, waarna we op 2 en
16 april de tuin stap voor stap hebben
opgebouwd. De komende weken gaan we de
tuin verder afmaken, o.a. met een aantal
fruitbomen en gras tussen de bakken.

We willen de tuin officieel openen, met een
feestje voor de hele buurt, maar daar hoor je
binnenkort uiteraard meer over!

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

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

Huiskamerexposities

De Stichting Jacobahof doet mee met
BuurtComposteren. Bij de ingang van de Jacobahof
en vlakbij onze buurttuin zijn compostbakken
geplaatst. We kunnen daarmee voor de buurttuin
onze eigen compost maken. Buurtbewoners kunnen
binnenkort hun eigen groente fruit en tuinafval (gft)
kwijt op de boerderij om zo de hoeveelheid afval te
beperken en zelf mee te helpen aan goed hergebruik!
Het project wordt begeleid door De CompostBakkers
en gesteund door Fonds 1818.

Na een eerste succesvolle editie vorig jaar,
organiseren we op 7 mei voor de tweede keer
huiskamerexposities in de Jacobastraatjes en op
de Jacobahof. 7 kunstenaars uit de buurt openen
van 12:00 tot 17:00 hun deuren: Ka van
Haasteren, Leontine Brugmans, Tamara
Stoevelaar, Riebo Rietema, Jeroen Paalvast,
Alice Meijer en Ingeborg Müller.

Met een paar buurtbewoners hebben we de cursus
'composteren en bodem' gevolgd in Leidschendam.
Dat was heel leerzaam en leuk! Op 28 mei is er nog
zo’n cursus en die wordt dan gegeven in Moerwijk.
Als je interesse hebt om daarbij te zijn, laat het ons
dan weten via info@jacobahof.org.
We gaan de compostbakken binnenkort officieel in
gebruik nemen, op een dag dat we ook het gebruik
van de buurttuin vieren. De CompostBakkers doen
dan een eenmalige ronde door de buurt als een
moderne 'schillenboer'. Met het opgehaalde gftafval
wordt een praktische workshop gedaan, zodat
iedereen weet wat er wel en wat er niet gewenst is en
waarom. Ook wordt dan verteld hoe het
composteringproces werkt.
Kijk voor meer informatie over buurtcomposteren:
www.compostbakkers.nl
www.facebook.com/decompostbakkers

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

Om 17:00 sluiten we af met een borrel in het
lokaal op de Jacobahof. Like de facebookpagina
www.facebook.com/huiskamerexposities en je
ontvangt alvast voorproefjes van de
deelnemende kunstenaars.

Meedoen?
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 onze facebookpagina:
www.facebook.com/stichting.jacobahof. Door
onze pagina te liken, kun je alle ontwikkelingen
op de voet volgen. Ook vind je er nog veel meer
foto's van alle activiteiten en plaatsen we
regelmatig oproepjes. Laat gerust een berichtje
achter!

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

