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Redactioneel
Voor je het weet is de winter alweer in aantocht.
Afgelopen maanden hebben we verschillende
activiteiten georganiseerd, waarvan we in deze
nieuwsbrief verslag doen: de burenborrel en het
jacobafestival. Ook brengen we je graag op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen over het buurttuinieren
en de voorbereidingen voor de tweede editie van de
huiskamerexposities.

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

Burenborrel
Op 26 september organiseerden we op burendag een
burenborrel. Het was een hele drukbezochte en
gezellige middag met veel lekkere zelfgemaakte
hapjes. Dank aan iedereen die iets mee heeft
genomen! We presenteerden de eerste plannen voor
het buurttuinieren en imker Angelique heeft allerlei
leuke weetjes verteld over de bijen en hun koningin.

Jacobafestival

Op 7 oktober vond alweer voor de zesde keer
het Jacobafestival plaats. Op verschillende
plekken in de buurt konden de kinderen
genieten van concerten met allerlei soorten
muziek.

Het festival eindigde met een muzikale workshop
in het Johan de Wittcollege en lekkere hapjes
verzorgd door de mensen van het Johan de
Wittcollege.

De buurtkamer deed ook mee met burendag en in de
speeltuin op de Schapenlaan zijn twee picknicktafels
opgezet die door Fonds 1818 zijn gedoneerd. Deze
zijn met hulp van handige buurtbewoners in elkaar
gezet. Daarna sloot de hele groep gezellig aan bij de
burenborrel.

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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Buurttuinieren

Verschillende buurtbewoners hebben interesse
getoond in buurttuinieren op de Jacobahof. We zijn
blij dat er zoveel mensen willen meedoen. In januari
organiseren we een bijeenkomst voor alle mensen die
zich bij ons hebben gemeld. Wil je ook meedoen?
Meld je dan aan bij Anita van Essen
(van_essen@planet.nl).

drukbezochte en leuke dag! Zowel de
deelnemers als de bezoekers vonden het voor
herhaling vatbaar. Daarom organiseren we
komend voorjaar een tweede editie. Heb je hier
ideeën over of wil je de volgende keer meedoen
of meehelpen? Laat het ons weten!

Facebook

Bijen en honing

Sinds het voorjaar hebben we bijen op de Jacobahof.
Imker Angelique is druk in de weer geweest, niet
alleen met de bijen, maar ook met de naastgelegen
kruidentuin. Op de burenborrel vonden de potjes
Jacobahoning gretig aftrek. Het is hele lekkere
honing, met dank aan de twee lindes die bij de ingang
van de Jacobahof aan de Jacobastraatzijde staan. In
het voorjaar kunnen we weer nieuwe honing
verwachten. Hou de facebookpagina in de gaten als
je interesse hebt in een potje.

Onze facebookpagina is vernieuwd. Neem een
kijkje op '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!

Duurzaam Den Haag
Met ingang van 27 november zijn het Haags
Milieucentrum en Duurzaam Den Haag
gefuseerd. Alle informatie over de projecten om
Den Haag duurzamer te maken zijn te vinden op:
www.duurzaamdenhaag.nl . Zo vind je hier ook
Operatie Steenbreek, het initatief om de stad te
vergroenen. Hier lees hoe je tegels in je tuin kunt
inruilen voor planten: www.operatiesteenbreek.nl

Imker Angelique

Huiskamerexposities
Het is al weer even geleden: op 4 juli organiseerde de
stichting Jacobahof met 7 kunstenaars uit de buurt de
huiskamerexposities. Het was een warme,
Contactadres: Jacobastraat 182 2512 JD Den Haag
www.facebook.com/stichting.jacobahof

Wijkagent
We hebben een nieuwe wijkagent. Zijn naam is
Ricardo Marks en hij is te bereiken via email
ricardo.marks@politie.nl of 0620569783.
Website:www.jacobahof.org
E-mailadres: info@jacobahof.org

