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Beste stadsdorpers, 

In deze nieuwsbrief diverse zaken, zoals de aankondi-
ging van een interessante lunchbijeenkomst en een 
inventarisatie naar behoefte aan ‘computerlessen’. 
M a a r e e r s t e e n k o r t e t e r u g b l i k o p d e 
lunchbijeenkomst , die op 27 oktober in de FlexBieb 
was met Moniek de Witte van Dynamo. Moniek zou 
een half uur informatie geven, maar dat bleek niet ge-
noeg. We kwamen n.a.v. haar verhaal met zijn allen in 
een zinvol gesprek over, kort samengevat, hoe je op 
IJburg contact met elkaar kunt leggen. Er werd heel 
wat besproken en de afspraak is gemaakt om bij de 
december bijeenkomst daar een brainstormsessie over 
te houden. Het onderwerp leeft, dat is duidelijk. 
 Maar eerst de uitnodiging voor de volgende 
lunchbijeenkomst. We hadden de bedoeling deze op 
een andere dag te houden, maar vanwege de agenda 
van de spreekster bleek alleen de donderdag te kunnen. 

------LUNCHBIJEENKOMST OP 17 NOVEMBER: 

Op donderdag 17 november komt Willeke Stadtman  
praten over haar boek: ‘Op voet van oorlog’ 

Op voet van oorlog gaat over een vader, die getekend 
door een ongelukkige jeugd, in de oorlog een verkeerde 
keuze maakt, en een moeder, die zich nestelt in de 
slachtofferrol. Over goed en fout, over schuld en ver-
antwoordelijkheid, over daders en slachtoffers, en over 
kinderen die een schakel zijn in een tragedie die zich 
voortsleept over generaties heen, en niet kunnen  
worden wie ze werkelijk zijn. 
Een prachtig toegankelijk geschreven boek, dat erg 
goede recensies kreeg van de kwaliteitskranten.  
Willeke Stadtman gaat stukjes voorlezen, erover praten 
en met het publiek in gesprek.  

 >> Let op:  Deze keer beginnen we om half twaalf! 

Rond half één begint de lunch met broodjes, beleg, 
melk, karnemelk, koffie en thee.  
Voor de lunch wordt een bijdrage van € 5 gevraagd. 
 De lezing kan gratis bijgewoond worden. 
Iedereen is welkom, dus neem iemand mee! 
Nodig is wel dat je je uiterlijk 16 november opgeeft,  
want we doen zelf de inkopen voor de lunch. 

LUNCHBIJEENKOMST  
MET WILLEKE STADTMAN 

Datum: 17 november 2016 
Plaats : FlexBieb, Talbotstraat 46 
Tijd: van 11:30 uur tot 14:00 uur. 
Inloop vanaf 11:15 uur 
Prijs: € 5 voor de lunch 
Opgave: nodig i.v.m. de inkoop uiterlijk 16 novem-
ber via info@stadsdorpijburg.nl en tel. 06-49108595 

PS: Willeke is ook auteur van het net uitgebrachte 
boek: ‘Slotakkoord’ Hierover verzorgt ze op een nader 
te bepalen datum in het voorjaar 2017 een avond in de 
FlexBieb.  

COMPUTERINLOOP in de BUURTKAMER 
Op onze laatste lunchbijeenkomst met Moniek de Witte 
van Dynamo kwam aan de orde, dat er behoefte zou 
zijn aan computerlessen, vooral  voor mensen die al 
wel computervaardigheden bezitten, maar nog meer 
willen weten. Moniek meldt ons dat twee computer-
docenten dat willen doen voor Stadsdorp IJburg  in de 
Buurtkamer, bij voorkeur op een donderdagavond. 
 We willen graag inventariseren hoeveel behoefte eraan 
is en welke vragen je hebt. 
Als je geïnteresseerd bent, geef dat dan vóór 10  
november door via info@stadsdorpijburg.nl  
  

FLEXSOOS IN NOVEMBER 
De FlexSoos in de FlexBieb is twee keer per maand: 
elke tweede maandag en elke laatste donderdag van de 
maand. De komende bijeenkomsten zijn op maandag 
14 november en donderdag 24 november in de Flex-
Bieb, Talbotstraat 46. Kom ook eens langs en heb leuke 
ontmoetingen met andere stadsdorpers. 

   
 Wil je samen met andere IJburgers  iets 
ondernemen?  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 Bep en Evelien 
*** 
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