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--------------------------
Beste stadsdorpers 
 

Onze eerste nieuwsbrief na de zomerstop. Een nieuw 
seizoen staat voor de deur. 
Wat gaan we doen? Dat is de vraag. 
 

Gaan we weer zoals voorgaande jaren diverse bijeen-
komsten, al dan niet met lunch erbij organiseren of 
slaan we andere richtingen in? We horen heel graag  

nieuwe ideeën. En doen daarvoor een beroep op jul lie.  
Waarmee we bedoelen de mensen die hebben aange-
geven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van  
Stadsdorp IJburg en op de maill ijst staan. 

We hopen, dat je ideeën wilt sturen naar ons mail-
adres: info@staddorpijburg.nl  
 

We beginnen in ieder geval met de eerder aangekon-
digde borrel, de nazomer-borrel, hoe herfstig het weer  
nu ook is.  
Daarnaast hebben we een principe-afspraak gemaakt 

om maandelijks een aanschuiftafel te realiseren, iets 
waarover we al eerder in de Nieuwsbrief hebben ge-
communiceerd. En verder willen we aansluiten bij ac-
tiviteiten, die er door andere organisaties op IJburg 

worden aangeboden en die in de lijn van het Stads-
dorp liggen: elkaar ontmoeten, samen dingen doen,  
eigentijds nabuurschap. 

We beginnen met de nazomer-borrel. 
 
NAZOMER-BORRELOP VRIJDAG 22 SEPTEMBER 
Met een intermezzo van Tine van Wijk, die kort  gaat  

praten over schrijven. 
 
We nodigen je graag uit voor de nazomer-borrel  op 22 
september vanaf 17 uur in de FlexBieb. 

In de gezellige omgeving van de FlexBieb bijpraten 
over belevenissen, of die nu ver weg of dichtbij waren, 
dat maakt niet uit, van iedereen, die dat wil delen. 

Daarnaast gaat Tine van Wijk vertellen wat schrijven 
voor haar betekent: chocola van het leven maken. 
Wellicht inspirerend voor anderen? 
 

Je betaalt je eigen drankje en wij  zorgen vanuit Stads-
dorp voor wat lekkere knabbels en hapjes. 
 

NAZOMER-BORREL 
Datum:  vrijdag 22 september 
Tijd: 17 tot 19 uur 
Locatie: FlexBieb, Talbotstraat 46 

Entree:  niets. Wel eigen drankje betalen. 
 
We zouden het fijn vinden als je  je uiterlijk een dag 
van tevoren, dus donderdag 22 september, aanmeldt 

via info@stadsdorpijburg.nl 

AANSCHUIFTAFEL LUDO 
 

Stichting Ludo’s cultureel centrum, zoals de officiële 
naam is, is gevestigd boven het IJburgcollege.  
Vanaf oktober wordt daar elke woensdag een vers  
bereide maaltijd geserveerd voor de prijs van € 3,50 , 

in hun woorden:  het buurtdiner, waar samen getafeld  
wordt. Helemaal in lijn dus met de uitgangspunten van 
ons Stadsdorp. 

Wij hebben geregeld dat elke derde woensdag we als 
stadsdorpers daar samen kunnen eten.  
Als er tenminste voldoende Stadsdorpers zich hebben 
aangemeld. Zo niet, dan kan je er uiteraard wel eten 

en zeker ook samen met anderen, maar niet persé met 
andere Stadsdorpers. 
Wil je meedoen, dan vragen we je jezelf aan te melden 
bij Ludo en daarnaast zouden wij het fi jn vinden als we 

weten dat je je hebt aangemeld.  
Voorde eerste keer in oktober sturen we daarover de 
benodigde informatie. 

 
 
ANDERE ACTIVITEITEN op IJBURG 
-In de week tegen eenzaamheid organiseert  Ludo op 

29 september De eettafel van de verbinding. 
Voor opgave: www.ludocultureelcentrum.nl  
- Op 23 september is er in het Van Goghpark:  
Burendag IJburg van 14-17 uur. Informatief voor ieder. 

Wij, de kartrekkers kunnen allebei die dag niet aanwe-
zig zijn. Zijn er mensen die daar een paar uur willen 
staan bij een kraampje om Stadsdorp IJburg te promo-

ten? Graag aanmelden via info@stadsdorpijburg.nl  
 
TREFPUNT STADSDORP IJBURG 
 

Let Op: de tijden van Trefpunt zijn veranderd. Vanaf 
heden is dat van 15.30 tot 17 uur. 
In de maanden september en oktober is Trefpunt op:  

Donderdag 28 september 
Maandag 9 oktober  
Donderdag 26 oktober 
 

Hartelijke groet van de kartrekkers  Bep en Evelien 
 

info@stadsdorpijburg.nl 
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