NIEUWSBRIEF
mei 2015
------------------------------------------------------------------Beste stadsdorpers
KOFFIE EN WORKSHOP BIJ BOERDERIJ OP IJBURG
OP DONDERDAG 11 JUNI VANAF 11 UUR.
Na de geslaagde lunch bij café Ed nodigen we je graag
uit voor een volgende activiteit van Stadsdorp, dit keer
bij de Boerderij op IJburg.
Boerderij op IJburg is sinds een jaar op Rieteiland-oost
gevestigd. Het is een heerlijke plek om te vertoeven,
zo aan het water aan de uiterste rand van IJburg. Er is
ook een eenvoudige horecavoorziening bij.
Ons lijkt het leuk gezelligheid en een bijzondere ervaring te combineren. Beginnen met koffie, al dan niet
iets lekkers erbij, dan een clinic Natural Horsemanship
en desgewenst nog samen lunchen met een tosti van
de Boerderij.
De workshop is gratis voor stadsdorp-leden. De consumpties zijn voor eigen rekening; de prijzen variëren
van € 0,50 tot € 2. (www.boerderijopijburg.nl)

een theaterroute gebaseerd op IJburg en de bewoners
van het Martien Schaaperhuis op Steigereiland. Een
aanrader. Een voorstelling die speciaal voor de Rode
Loper en IJburg gemaakt is en die niet meer terugkeert. Pak dus je kans!
Verder zijn in onze opdracht kunstwerken gebouwd op
de camping, en gaan we vanaf zondagmiddag 13.00
uur met IJburgers een begin maken met een nieuw
kunstwerk. Dat wil je toch ook niet missen? Blijburg
zorgt voor eten en drinken, om alles te vervolmaken.
Ik zou zeggen: we zien je 6/7 juni op Centrumeiland,
tussen 17.00 en 17.00 .
En daarna nemen we jullie mee naar ons festival in Betondorp, op 26/27 september, voor weer een heel andere ervaring!

In de clinic Natural horsemanship krijg je als deelnemer en toeschouwer directe feedback m.b.t. nonverbale communicatie van jezelf en anderen door een
paard vanaf de grond te gaan leiden (zie bijlage).

Met zonnige IJburgse groet,
Linda Vosjan, 06 129 27 811
kaartverkoop voor de theatervoorstelling verloopt via
www.rodeloper.org

Datum: donderdag 11 juni
Plaats: Boerderij op IJburg, Zandzeggestraat 5
(Rieteiland oost, naast de tennisclub)
11-12 uur: koffie
12-13 uur: workshop natural horsemanschip
13 uur tot ……je kunt lunchen bij de Boerderij

JEU DE BOULES VOOR STADSDORPERS
Elke woensdagmorgen om half elf zouden stadsdorpers elkaar kunnen treffen op de jeu de boules baan
in het Theo van Goghpark. Tot nu toe is er, vermoedelijk door het weer, niet veel activiteit gesignaleerd.
We blijven het proberen. Het is helemaal zelforganisatie. Zien wie er komt, zelf ballen meenemen en samen
onderling afspreken hoe te spelen. Liever een andere
tijd? laat het weten, dan gaan we dat proberen.

Kom je? geef je dan op via info@stadsdorpijburg.nl
Dit is echt nodig, omdat de boerderij speciaal voor ons
open gaat en een idee wil hebben hoeveel er komen.
RODE LOPER FESTIVAl, bericht van Linda Vosjan
Beste stadsdorpers,
Het is bijna zover! Het Rode Loper festival op IJburg
komt eraan. In het weekend van 6 en 7 juni. Op
het nieuwste stukje Amsterdam: Centrumeiland.
We hopen jullie daar allemaal tegen te komen. Want
de Rode Loper gaat over ontmoeten op een bijzonder
manier. We hebben daarom als uitvalsbasis Centrumeiland en de Urban Campsite genomen. Een zeer verrassende plek. Iets dat je waarschijnlijk nooit eerder
hebt gezien en ervaren. Een camping van kunstwerken.
Op onze website www.rodeloper.org kan je de onderdelen van ons programma bekijken. We spelen 4 keer

FLEXSOOS.
De volgende FlexSoos-bijeenkomsten zijn op dinsdag 9
juni en donderdag 25 juni van 16 tot 18 uur in de FlexBieb, Talbotstraat 46
VIND JE HET LEUK OM IETS SAMEN MET ANDEREN TE
DOEN? Fotograferen, wandelen, museumbezoek,
bridgen of wat dan ook? Laat het ons weten en wij
zorgen ervoor dat geïnteresseerden met elkaar in
contact gebracht worden.
Mail: info@stadsdorpijburg.nl
Hartelijke groet van de kartrekkers
***
-------- www.stadsdorpijburg.nl -------

