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Beste stadsdorpers 
 
In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van 
een aantal geplande activiteiten. 
 
Eerst een korte terugblik op de laatste activiteit, die 
Stadsdorp IJburg organiseerde samen met de FlexBieb. 
Op 28 januari was professor Wout van Bommel te gast 
en hij had een boeiend verhaal over hoe licht onze 
gezondheid en welbevinden beïnvloedt. Het is een 
nieuw vakgebied en naast de razend interessante in-
houd vertelde hij ook nog eens heel smakelijk. De 
mensen die niet geweest zijn, hebben echt wat gemist. 
 
LUNCHCONCERT IN DE FLEXBIEB OP 25 FEBRUARI 
 
Graag nodigen we je uit voor onze volgende activiteit. 
Op donderdag 25 februari organiseren wij een vrolijk 
lunchconcert in de FlexBieb van 12 tot 14 uur. 
Het professionele gitaar duo El Sol, bestaande uit Bep 
Visser en Jos ???????, treedt dan speciaal voor  
Stadsdorp IJburg op. Aansluitend is er een lunch, 
waarbij we alle kans hebben elkaar in de gezellige 
FlexBieb weer te ontmoeten.   
We vragen een bijdrage in de kosten van de lunch. 
En, heel belangrijk, we willen graag TIJDIG weten of je 
komt i.v.m de hoeveelheid broodjes en beleg, die we 
gaan inslaan. 
 
LUNCHCONCERT 
Datum: donderdag 25 februari 
Tijd: 12 tot 14 uur. 
Plaats: FlexBieb, Talbotstraat 46 
Bijdrage: € 3,00 per persoon 
OPGAVE VAN TEVOREN NOODZAKELIJK! 
Graag opgeven voor dinsdag 23 februari via: 
info@stadsdorpijburg.nl en 06-49108595 
 
Tip: neem iemand mee om hem of haar kennis te la-
ten maken met Stadsdorp IJburg 
 
PLANNEN VOOR DE KOMENDE TIJD 
 
We streven ernaar elke maand iets te organiseren. Een 
borrel of een activiteit in of rond de wijk. We denken 
daarbij aan lezingen, workshops of clinics, al dan niet 
in de FlexBieb of op locaties als, zoals vorig voorjaar de 
Boerderij op IJburg. Of bij andere bedrijven, mensen of 
organisaties op IJburg. 
Hierbij een vraag. 
Zijn er onder de stadsdorpers misschien mensen die 
zelf iets kunnen bieden vanuit hun vroegere of huidige 
vakgebied, interesse of hobby? Of iemand kennen?  

Geef het ons door. Of lever ideeën aan, waar wij mee 
aan de slag kunnen. 
 
Wij hebben voor maart wel iets in gedachten, maar 
het is nog niet definitief vastgelegd. Nadere informatie 
hierover komt in de volgende nieuwsbrief. 
Verder hebben we gepland om op 15 april in de  
namiddag een VOORJAARSBORREL te organiseren.   
Precieze plaats en tijd wordt nog bekend gemaakt. 
 
FACEBOOK STADSDORP IJBURG 
 
NIEUW. Sinds zondag heeft Stadsdorp IJburg een ei-
gen facebookpagina. Like ons en zet er wat op. 
 
DANCE CONNECTS; iedereen kan dansen 
Deze tip sturen we door.  
Still moving is een dansproject voor iedereen van 60 
jaar en ouder, die meer wil dan bewegen. Op diverse 
plekken in de stad, onder andere in de Meevaart in 
Oost, worden moderne danslessen gegeven. 
Tot maart kan je instromen en langs komen voor een 
proefles. Zie www.dance connects.nl 
 
FLEXSOOS  
 
De FlexSoos in de FlexBieb is zoals gewoonlijk  twee 
keer per maand, elke tweede dinsdag  en elke laatste 
donderdag van de maand. De komende bijeenkomsten 
zijn op en donderdag 25 februari, dinsdag 8 maart en 
donderdag 31 maart in de FlexBieb.  
Je kunt er voor lage prijzen iets drinken, zoals thee, 
espressokoffie, fris, wijn en bier en in een gezellige 
sfeer anders Stadsdorpers tegenkomen. 
 
Kennen jullie mensen, die misschien ook de nieuws-
brief willen ontvangen? Geef hun naam en mailadres 
a.j.b aan ons door naar info@stadsdorpijburh.nl 
  
Wil je samen met anderen 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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