NIEUWSBRIEF
december 2015
-----------------------------------------------------------------Beste stadsdorpers
Nog een paar weken, dan is dit jaar weer ten einde.
Een jaar waarin Stadsdorp IJburg allerlei activiteiten
heeft georganiseerd, zoals diverse borrels, een lunch,
koffie/ workshop bij de Boerderij Op IJburg, een themamiddag over de Zorg op IJburg, deelname aan het
Rode Loperfestival en twee keer per maand de FlexSoos. Deze activiteiten werden, zo bleek uit de reacties, positief gewaardeerd. Een activiteit als wekelijks
jeu de boulen is wegens gebrek aan belangstelling een
stille dood gestorven.
Daarnaast is er veel tijd en aandacht besteed aan het
maken van de website en in het verlengde daarvan
aan het verzorgen van een nieuwsbrief.
We hopen dat 2016 een jaar wordt waarin Stadsdorp
IJburg zich verder zal ontwikkelen tot een bloeiende
beweging, waar elkaar ontmoeten, samen activiteiten
ondernemen en eigentijds nabuurschap met nog meer
mensen vorm krijgt.

TABLETCAFÉ THEATER VRIJBURCHT
Elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur is er voor volwassenen een tabletcafé in Theater Vrijburcht,
Jan Olphertstraat Vaillantlaan 143. Hier kan je in een
prettige sfeer tips, antwoorden en trucs krijgen voor
het gebruik van je tablet. Koffie, thee en wifi zijn gratis. Ook is hier op deze uren een uitleenpunt van de
OBA. Ingang om de hoek bij het caféterras.
LEESCLUB

SOEP EN ZANG IN HET NIEUWE JAAR op 15 januari

In de afgelopen tijd hebben wij diverse mensen horen
zeggen dat ze geïnteresseerd zijn in het oprichten van
een leesclub. Tot een echt initiatief is het, voor zover
ons bekend, nog niet gekomen en wij proberen nu een
zetje te geven tot oprichting hiervan. Ben je hierin geinteresseerd: mail ons op info@stadsdorpijburg.nl en
wij zorgen dat de geïnteresseerden met elkaar in contact worden gebracht.

Op deze avond luidt Stadsdorp IJburg het nieuwe jaar
in met soep, drank en zang. Eet lekker mee van erwtensoep en andere maaltijdsoepen met roggebrood en
stokbrood. En daarna gezellig wat drinken en knabbelen. Voor swingende zang hebben we de Vinex Vibes
gevraagd, een vocal groep van ongeveer tien IJburgse
zangeressen, die pop, jazz en soul zingen.

FLEXSOOS
De FlexSoos is zoals gewoonlijk twee keer per maand:
elke tweede dinsdag en elke laatste donderdag van de
maand. In januari is dat op dinsdag 12 januari en donderdag 28 januari van 16 tot 18 uur in De FlexBieb,
Talbotstraat 46. Kom ook eens langs en heb leuke
ontmoetingen met andere stadsdorpers.

Datum: vrijdag 15 januari
Tijd: 18.30 uur
Plaats: FlexBieb, Talbotstraat 46
Eigen bijdrage : € 5
Drankjes voor eigen rekening voor kleine prijzen
Zang: De Vinex Vibes

Wil je samen met anderen iets ondernemen?
Fotograferen, samen puzzels oplossen, wandelen, gezamenlijk museumbezoek, naaien, breien, 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

De eerste gelegenheid om elkaar te ontmoeten komt
al snel, halverwege januari. We nodigen je uit voor
een gezellige bijeenkomst met eten, drank en zang.

OPGAVE IS NOODZAKELIJK. LIEFST ZO SPOEDIG MOGELIJK, MAAR UITERLIJK DINSDAGAVOND 12 JANUARI: mail info@stadsdorpijburg.nl of bel 06-49108595

VOORAANKONDIGING
Op 28 januari organiseert Stadsdorp een avond over
Licht en gezondheid met Prof Wout van Bommel

OVERLIJDEN JAAP WILLEMS
Wij wensen alle stadsdorpers EEN B(l)OEIEND 2016
Ons bereikte het trieste bericht dat stadsdorper Jaap
Willems in november is overleden. Jaap was vanaf de
oprichting enthousiast over het idee van Stadsdorp
IJburg en is ook een tijdlang kartrekker geweest. Wij
wensen zijn vrouw en kinderen sterkte met dit verlies.

Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien
***
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