NIEUWSBRIEF
Zomer 2016
----------------------------------------------------------------Beste stadsdorpers

Het is nu echt zomer. Zo om ons heen horen we
alleen maar enthousiasme hierover en het is
duidelijk, dat iedereen ervan geniet. Heerlijk om
activiteiten buitenshuis te ondernemen of lekker
in je tuin of op je balkon te zitten.
Wij kunnen terugkijken op een informatieve
lunchbijeenkomst op 24 mei in de FlexBieb.
Mara Bontenbal van Buuv gaf een presentatie hoe
Buuv werkt. Buuv is de buurtmarktplaats voor en
door IJburgers. Mara vertelde dat het de
bedoeling is dat je diensten voor elkaar kan
doen, zonder dat er direct iets tegenover staat.
Het gaat dus niet om spullen en geld gaat er niet
in om; hooguit vergoeding van gemaakte
onkosten.
We bleven er zo lang over praten dat daardoor
de presentatie van Moniek de Witte over wat
Dynamo allemaal ( en dat is veel!) op IJburg doet
maar heel kort kon duren, want de lunch stond
klaar. Veel te kort vonden de aanwezigen, want
die wilden veel meer van en over Dynamo weten.
Dus is de afspraak gemaakt dat Moniek in het
najaar nog weer eens terugkomt om het
complete verhaal te vertellen.
ZOMERSTOP
Wij, de kartrekkers van Stadsdorp IJburg zijn in
conclaaf bijeen geweest en hebben besloten om
in de zomerperiode geen bijeenkomsten te
organiseren. Het is bij uitstek de periode dat
veel mensen voor kortere of langere tijd op
vakantie gaan of anderszins uit zicht zijn.
We hebben dit besloten op grond van de
e r v a r i n g e n v a n v o r i g j a a r, w a a r o p e
bijeenkomsten maar heel weinig mensen
kwamen. Zonde van de tijd en de energie om
weer iets in die periode te organiseren.
Zelf zijn we ook wisselend weg, reden te meer
om pas in oktober weer iets te organiseren.
Eind september/begin oktober zullen wij ons
weer melden met een programma voor het
najaar.
SAMEN DINGEN DOEN
In de zomer, maar eigenlijk altijd is het wel heel
fijn om een netwerk te hebben om uit te putten
om samen dingen te ondernemen.
Dat kan nu bij Stadsdorp IJburg ook al door een
oproep te doen via de kartrekkers, die de
mensen dan met elkaar kunnen verbinden. Tot nu
toe wordt daar niet heel actief gebruik van
gemaakt op een textiel groepje na. En niet te

vergeten een eetclub en een kookclub, die
vanuit stadsdorp en het voormalige netwerk 50+,
dat in Stadsdorp is opgegaan, zijn voortgekomen.
Geïnspireerd door een stedelijk overleg met
andere Stasdorpen uit Amsterdam willen wij het
volgende onder de aandacht brengen.
In de andere staddorpen hebben de mensen
elkaars contactgegevens. Bij Stadsdorp IJburg is
dat maar deels het geval, namelijk bij de
mensen die zich op Hallo IJburg bij Stadsdorp
hebben aangemeld. Echter, lang niet iedereen
heeft dat gedaan.
Wij stellen nu voor om een bestand te maken van
de stadsdorpers, die het op prijs stellen om
bekend te zijn met de namen en
contactgegevens van andere stadsdorpers. Met
als doel dat je rechtstreeks mensen kunt
benaderen om samen iets te ondernemen.
Daarom de vraag.
Wil je ook dat je naam en contactgegevens
bekend zijn bij de andere IJburgse
staddorpers, mail dan naam, telefoonnummer,
mailadres en je woonadres aan ons.
Wij zorgen dan voor een adressenbestandje
dat via mail aan je wordt opgestuurd. Daarmee
geef je aan, dat je te benaderen bent voor
oproepen en ideeën Uitdrukkelijk niet volledig
openbaar , maar alleen bekend bij de andere
stadsdorp-IJburg leden.
FLEXSOOS
De FlexSoos, die altijd wordt georganiseerd door
Bep, Joke, Martha en Suzanne, komt in juni nog
tweemaal bij elkaar, te weten op 14 en 30 juni.
Dan volgt er een zomerstop.
Na de zomerstop is de eerstvolgende FlexSoos
gepland op dinsdag 13 september. Daarna zal die
weer elke tweede dinsdag van de maand en elke
laatste donderdag worden gehouden. Zoals
gewoonlijk van 16 tot 18 uur in de FlexBieb.
Een fijne zomer gewenst en tot in oktober!
Kartrekkers Bep en Evelien
***
Volg stadsdorp IJburg op Facebook.
.
-------- www.staddorpijburg.nl -------

