NIEUWSBRIEF
zomer 2015
----------------------------------------------------------------Beste stadsdorpers

In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor een
tweetal activiteiten en een terugblik op onze
bijzondere juni bijeenkomst.
NAZOMERBORREL IN DE KAPEL VAN BLIJBURG,
30-08-15
Graag nodigen we je uit voor onze ZOMERBORREL
op de nieuwste plek van IJburg: de kapel van
Blijburg op het nieuwe Centrumeiland.
We gaan dat doen op zondagmiddag 30 augustus
vanaf vijf uur.
Er is geregeld dat we een eigen hoekje in of bij
de kapel krijgen, dus alle ruimte om elkaar te
ontmoeten.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
NAZOMERBORREL
Datum: zondag 30 augustus
Plaats: Kapel Blijburg, Centrumeiland
Tijd: 17 uur tot 19 uur.
Kom je? geef je a.j.b. van tevoren op, zodat de
mensen van Blijburg weten hoeveel mensen er
ongeveer komen: info@stadsdorpijburg.nl
NAJAARSBORREL IN DE FLEXBIEB, 28-09-15
Nog een borrel en deze keer in onze vertrouwde
thuisbasis, de FlexBieb.
Hier ben je vanaf vijf uur welkom.
Drankjes zijn hier voor een klein prijsje te verkrijgen, de borrelhapjes zijn gratis.
NAJAARSBORREL
Datum: dinsdag 29 september
Plaats: FlexBieb, Talbotstraat 46
Tijd: 17 uur tot 19 uur.
Opgave vooraf is prettig i.v.m. de inkoop van
de borrelhapjes.
VERWACHT/ PLANNEN
We zijn in samenwerking met de FlexBieb bezig
met de voorbereiding van een avond over zorg op
IJburg, welke we in november hopen te
organiseren.
Heeft iemand van jullie daarmee ervaring in
positieve , neutrale of negatieve zin, dan zouden
we dat graag horen.
Daarnaast horen we graag van jullie voor welke
activiteiten en thema’s jullie belangstelling
hebben. Daarmee kunnen we dan aan de slag in
de wintermaanden.

BIJEENKOMST BIJ DE BOERDERIJ OP IJBURG
Op 11 juni hadden we een bijzondere en
geslaagde bijeenkomst bij de Boerderij op
IJburg. Het was een mooie zomerdag en tijdens
de koffie vertelde Zita van de boerderij boeiend
over de communicatie van paarden onderling en
hoe je daar als mens mee om kunt gaan.
Vervolgens kregen we een clinic, waarbij je
vanaf de grond het paard met lichaamshouding
kunt laten gaan waar jij wilt dat het gaat.
Fascinerend voor alle aanwezigen, ook de toeschouwers.
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 dit niet van de grond gekomen. Kennelijk
is er in deze vorm geen belangstelling voor, is dus
de simpele conclusie. Daarom stoppen we met
deze activiteit.
FLEXSOOS
De FlexSoos heeft een zomerstop gehad.
Vanaf september is de FlexSoos weer op zijn
vaste momenten: elke tweede dinsdag en elke
laatste donderdag van de maand.
Voor september betekent dat:
dinsdag 8 september en donderdag 24 september
van 16 tot 18 uur in De FlexBieb, Talbotstraat 46.
Kom ook eens langs en heb onverwachte ontmoetingen met andere stadsdorpers.
VIND JE HET LEUK OM IETS SAMEN MET
ANDEREN TE DOEN? Fotograferen, wandelen,
museumbezoek, bridgen, een schrijfgroep 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
***
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