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Redactioneel
In deze nieuwsbrief aandacht voor de
huiskamerexposities die de Stichting Jacobahof in
samenwerking met buurtbewoners organiseert op 4
juli, ontwikkelingen op de Jacobahof, de nieuwe
huisstijl en duurzaam Den Haag. Een hele fijne
zomer toegewenst!

Huiskamerexposities 4 juli
Op 4 juli a.s. van 1117 uur organiseert de Stichting
Jacobahof met buurtbewoner Marieke Matthijs en 6
andere kunstenaars huiskamerexposities in de
Jacobastraatjes en op de Jacobahof. Iedereen is van
harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in
de huizen en ateliers. Kijk op de (digitale) flyer, op de
posters op de ramen in de Jacobastraat of op onze
facebookpagina voor een plattegrond en toelichting
op het werk de deelnemende kunstenaars.

Ontwikkelingen op de Jacobahof
In samenwerking met de gemeente Den Haag, de
mensen van de Haeghe Groep en de HABO die de
boerderij beheren, leerlingen en docenten van het
Johan de Witt College en enthousiaste vrijwilligers, is
de Stichting Jacobahof druk bezig om de Jacobahof
mooier en groener te maken. Meest in het oog
springend is de nieuwe speeltuin. De speeltoestellen
zijn van Yalp, een organisatie die zich richt op
natuurlijk en avontuurlijk spelen. Naast verschillende
toestellen staan er ook twee picknicktafels en zijn er
banken geplaatst.
Er is een bijenkast gekomen en er wordt druk
gewerkt aan de kruidentuin. We zijn daarnaast bezig
om de kas weer in gebruik te gaan nemen. Ook
willen we de grond naast de kas benutten voor
moestuintjes. Dus laat ons weten als je het leuk vindt
om mee te helpen!

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

Nieuwe huisstijl
De Stichting Jacobahof heeft, zoals je kunt zien, een
mooie nieuwe huisstijl, gemaakt door Marieke
Matthijs uit de Jacobastraat. Marieke is kunstenaar
en vormgever, wil je meer weten over haar en haar
werk, kijk dan op www.mariekematthijs.nl en meld je
aan voor haar nieuwsbrief.

Duurzaam Den Haag
De Jacobahof staat letterlijk op de kaart. Duurzaam
Den Haag heeft een kaart ontwikkeld waarop alle
duurzame en groene initiatieven in Den Haag
worden verzameld. Neem eens een kijkje op "De
Haagse Krach Kaart" van Duurzaam Den Haag
(www.duurzaamdenhaag.nl) en ontdek allerlei
interessante groene initiatieven en plekken in de
buurt.

Contact met de wijkagent

Bart Leget is onze wijkagent. Hij is bereikbaar via
0652471554 en per mail via Bart.leget@politie.nl

website: www.jacobahof.org
email: info@jacobahof.org

