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Beste stadsdorpers

In deze nieuwsbrief een aantal onderwerpen.

Eerst een terugblik op de avond die op 2 maart jl, die 
door Stadsdorp en FlexBieb samen was georganiseerd. 
Willeke Stadtman, arts bij de Levenseindekliniek sprak  
over allerlei aspecten van vrijwillig levenseinde. Net als 
in haar boek Slotakkoord benoemde ze heel helder 
vijftien misverstanden over euthanasie. Het publiek 
ging met haar in gesprek; het was een bijzonder inte-
ressante en goed bezochte avond.

WORKSHOP ‘LEKKER GEZOND LUNCHEN’

Door griep van Janine ging de workshop in februari 
helaas niet door, maar hier komt de herkansing.
De workshop ‘Lekker gezond lunchen’ gaat nu plaats  
vinden op donderdag 20 april  in de FlexBieb van 12 
tot 14 uur. In een gezellige sfeer gaan we daar een 
lunch bereiden onder leiding van Janine Jansen. En 
daarna ervan genieten natuurlijk. 
Janine Jansen is medeauteur van het kookboek ‘Hart-
stikke lekker’, dat ze vorig jaar maakte samen met haar 
zus Annemieke, die cardioloog is.

Belangrijk is dat degenen, die willen meedoen zich op-
geven. Meld je aan via info@stadsdorpijburg.nl
Er wordt € 5 gevraagd voor de ingrediënten.

WORKSHOP ‘LEKKER GEZOND LUNCHEN’ 
Datum: 20 april 
Plaats: FlexBieb, Talbotstraat 46 
Tijd: van 12.00 tot 14.00 uur 
Inloop vanaf 11.45 uur 
Bijdrage voor de ingrediënten:  € 5 
OPGAVE:  VOOR WOENSDAG 19 april, 
 13 UUR  bij  
info@stadsdorpijburg.nl en 06-49108595 

AANSCHUIFTAFEL 

In de nieuwsbrief van januari is het idee geopperd om 
bij Speellokaal Ludo met regelmaat een aanschuiftafel 
te organiseren. In ons contact met Speellokaal Ludo  
bleek dat op dit moment deze maaltijden niet worden 
geserveerd. Er wordt bij Speellokaal Ludo momenteel 
geïnvesteerd in een gezelliger inrichting en nieuwe 
plannen worden uitgewerkt, zoals vier avonden per 
week buurt-eten. Dat alles is nu in de fase van ontwik-
keling en uitzoeken op haalbaarheid. Toegezegd is dat 
wij bericht krijgen als alles opnieuw van start gaat.
Wordt vervolgd!

VAN BUURT NAAR VERHAAL EN VERBINDEN, 
13 april 

Dynamo gaat in de maand april actief de wijk in met 
‘leuke, lekkere en informatieve inloopbijeenkomsten’. 
Op 13 april doet Stadsdorp daar ook aan mee. Van 
15.30 tot 17.30 is er in De FlexBieb een programma 
met informatie over IJburg en komt Kantlijn een ver-
haal vertellen. Hopelijk voor Stadsdorp een goede ge-
legenheid om nieuwe mensen te bereiken.
Je bent van harte welkom om hier ook te komen en 
mee te helpen  Stadsdorp IJburg onder de aandacht te 
brengen. Toegang gratis.

TREFPUNT STADSDORP IJBURG 

Twee keer per maand is er in de FlexBieb van 16 tot 
18 uur ons Stadsdorp-Trefpunt 
Dé plek om onder het genot van een kop koffie of 
thee of iets sterkers andere mensen te ontmoeten.
In april en mei komen de laatste donderdagen te 
vervallen vanwege Koningsdag & Hemelvaart.
Op de maandagen 10 april en 8 mei is er wél een
Trefpunt!

Wil je samen met andere stadsdorpers  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

info@stadsdorpijburg.nl
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