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Oktober 2017----------------------------------------------------------------Beste stadsdorpers
Op 22 september hadden we een wederom gezellige
en zeker ook interessante nazomerborrel.
Hoe dan ook leuk om oude bekenden weer te zien en
bij te praten en daarnaast om nieuwe mensen te
ontmoeten. Dat is precies wat een stadsdorp beoogt.
Bij deze borrel sprak Tine van Wijk over hoe belangrijk
schrijven voor haar is. Ze las voor uit één van haar
boeken en daarna ontspon zich een boeiend gesprek.
Waar ook allerlei ideeën langs kwamen om met
Stadsdorp te doen: een schrijfgroep, een foto/filmgroep, theater-toneelgroep. Of een keer samen spellen spelen. Dat alles op IJburg, alles onderling en met
elkaar te regelen.
Geïnteresseerd? Mail aan info@stadsdorpijburg.nl
waar je aan mee zou willen doen en wij brengen geïnteresseerden bij elkaar.
AANSCHUIFTAFEL bij LUDO, WOENSDAG 18 OKTOBER
18 uur
Al een paar keer genoemd en nu starten we echt
met de aanschuiftafel voor Stadsdorp IJburg. Elke
derde woensdag van de maand bij Ludo, te beginnen
op woensdag 18 oktober.
Stichting Ludo’s cultureel centrum, zoals de officiële
naam is, is gevestigd boven het IJburgcollege, aan de
Pampuslaan tegenover het eindpunt van tram 26.
Je kunt daar een twee-gangen menu eten voor € 3,50
en je eet dan een vers bereide maaltijd, naar keuze
vegetarisch of met vlees.
Met Ludo is afgesproken dat ze rond half zes een apart
hoekje maken voor Stadsdorp , waar we wat kunnen
drinken ( op eigen kosten uiteraard). Om zes uur
schuiven we dan aan de grote tafel aan. Na het eten,
dat om 18 uur wordt geserveerd, is er volop gelegenheid nog iets gezelligs te doen, een bord- of kaartspel,
kletsen of wat dan ook.
Eet je mee? Bel 18 oktober Ludo, 06-15160254, voor
twaalf uur, zeg of je vegetarisch of vlees wilt en dat je
van Stadsdorp bent. Wij zouden het fijn vinden dat je
je dat ook even bij info@stadsdorpijburg.nl meldt.
Schuif je aan op 18 oktober? Doe dan deze acties:
1-Bel voor 12 uur Ludo: 06-15160254.
Meld dat van Stadsdorp bent en of je vegetarisch eet.
2-Mail daarnaast aan: info@stadsdorpijburg.nl
Start borrel: 17.30 uur
Start maaltijd: precies 18 uur.
Kosten € 3,50
Locatie: Ludo, 4 e etage van het IJburgcollege.
Wat is/doet LUDO? www.ludocultureelcentrum.nl

WORKSHOP VALPREVENTIE: VRIJDAG 10 NOVEMBER
10.30 uur in de FLEXBIEB
Een workshop valpreventie, een idee, dat vorig jaar bij
onze brainstormsessie naar voren kwam.
De workshop valpreventie wordt op 10 november
gegeven in de FlexBieb door Catriona Campbell van
Fysiotherapie Welkom.
Catriona zal eerst voorlichting geven en daarna gaan
we oefeningen doen. Je hoeft er niets voor mee te
nemen; alle oefeningen kunnen staand worden gedaan. Doe losse kleding aan en gympen of wandelschoenen; in ieder geval geen hakken.
Graag aanmelden van te voren!
WORKSHOP VALPREVENTIE
DATUM : 10 november
TIJD: 10.30 tot uiterlijk 12 uur
PLAATS: FlexBieb, Talbotstraat 46
Kosten: gratis
Graag aanmelden voor 9/11: info@stadsdorpijburg.nl
SCHEIDEN VAN GFT AFVAL
CoCasa is een handtekeningenactie gestart op IJburg
om groente-fruit- en tuinafval apart in te zamelen.
Inmiddels hebben al 750 individuen en 21 organisaties
laten weten dat ze dit ook willen. Wil je op IJburg ook
je GFT kunnen scheiden? Laat het weten en teken
op www.cocasa.com/gft. Alle support die CoCasa nog
uiterlijk het weekend ontvangt, wordt maandag 9 oktober aan wethouder Choho gepresenteerd.
TREFPUNT STADSDORP IJBURG
In de maanden oktober en november is Trefpunt op:
Maandag 9 oktober
Donderdag 26 oktober
Maandag 13 november
Donderdag 30 november
De tijden zijn van 15.30 tot 17 uur.
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien
info@stadsdorpijburg.nl
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