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Beste stadsdorpers 
 
Na de snijdende kou deze week opeens heerlijk weer, 
dat het verlangen oproept naar meer: de lente met 
zon, warmte, vogels, bloesem, bloemen en dat tere 
groen aan bomen en struiken.  
Wellicht ontstaat dan ook zin om met gelijkgestemden 
samen naar buiten te gaan, een eind(je) te wandelen 
of fietsen. Hier in de buurt in of rond IJburg of juist er-
gens anders, alles is te bedenken. 
Wil je zoiets doen en zoek je mensen om dat samen 
mee te doen,  probeer dat eens bij de Stadsdorpers. 
Want dat, elkaar vinden en samen iets ondernemen,  
is nu bij uitstek een belangrijke bestaansreden van 
Stadsdorp IJburg. Benader elkaar eens of mail ons en 
wij brengen geïnteresseerden met elkaar in contact. 
 
 
NIEUW INITIATIEF: TAALCAFÉ in de FLEXBIEB 
 
INFORMATIEBIJEENKOMST MET KOFFIE EN  LEKKERS  
14 MAART om 10.30 uur in de FLEXBIEB 
MET JOSINA KODDE 
 
In de nieuwsbrief van januari stond  er al iets over de 
ideeën voor een taalcafé in de FlexBieb in verband 
met de komst van statushouders in mei. 
In de afgelopen periode is hard nagedacht, gepraat, 
overlegd en zijn er afspraken met diverse betrokken 
partijen gemaakt. Het resultaat is dat in de FlexBieb  
ook echt het Taalcafé van start gaat vanaf het moment 
dat de statushouders komen wonen op IJburg. Met als 
doel dat mede door dit taalcafé deze jonge mensen 
naast alle andere activiteiten, die ze gaan doen, zo 
snel en goed mogelijk de taal leren om de kans te  
vergroten in Nederland hun plek en werk  te vinden.  
 
Graag willen we je informeren over al deze plannen. 
Mocht je ook iets willen doen bij het Taalcafé, kom 
dan vooral. Want al heel snel starten er ‘cursussen’ 
hoe en wat je als taalcoach/taalvrijwilliger in het  
Taalcafé kunt doen. Allemaal speciaal ontwikkeld voor 
en toegesneden op het FlexBieb-taalcafé. Voor alle 
duidelijkheid, de intentie is dat dat taalcafé informeel 
van sfeer wordt, laagdrempelig, dus laat je vooral niet 
afschrikken door het woord cursus.  
Ook als je helemaal geen interesse hebt om iets te 
doen in het Taalcafé is het interessant de ontwikkelin-
gen te horen.  
 
Vanuit de FlexBieb heeft Josina Kodde, die ook bij  
Stadsdorp IJburg is aangesloten,  zich intensief met de 
ontwikkeling van het Taalcafé bezig gehouden en zij 
zal  ons deze ochtend hierover informeren. 

Graag nodigen we je uit om op woensdag 14 maart om 
10.30 uur onder het genot van koffie/thee met wat 
lekkers in de vernieuwde FlexBieb te komen luisteren 
en zo je wilt, mee te denken. Inderdaad, je leest het 
goed, vernieuwd, want in verband met dat taalcafé is 
de FlexBieb een metamorfose aan het ondergaan.  
Aanmelden voor dinsdag 13 maart zou fijn voor ons 
zijn in verband met onze voorbereiding, maar je bent 
hoe dan ook zonder aanmelding ook welkom. 
 
TAALCAFÉ in de FLEXBIEB, met koffie en wat lekkers 
Datum: woensdag 14 maart 
Tijd: 10.30  
Plaats: FlexBieb, Talbotstraat 46 
Toegang: gratis 
Graag opgave voor 13 maart: info@stadsdorpijburg.nl 
 
AANSCHUIFTAFEL bij LUDO op elke derde woensdag 
van de maand: deze maand op 21 maart, 18.30 uur  
 
Schuif je ook aan op 21 maart?  
Doe dan deze acties: 
1-Bel voor woensdag 21 maart, 12 uur Ludo:  
06-15160254 en meld dat je van Stadsdorp bent. 
Geef aan als je vegetarisch wilt eten. 
2-Mail je deelname a.j.b. ook bij ons 
Start maaltijd: 18.30  uur. 
Kosten € 3,50 
Locatie: Ludo, 4 e etage van het IJburgcollege. 
(Bij de ingang naar rechts, lift naar 4 e etage) 
 
TREFPUNT STADSDORP IJBURG 
 
Zoals gewoonlijk is het Trefpunt van 15.30 tot 17 uur 
in de FlexBieb , Talbotstraat 46.  
Volgens het gebruikelijk schema  op de tweede maan-
dag en de laatste donderdag van de maand.  
Dat betekent de volgende data:  
Donderdag 29 maart 
Maandag 9 april 
Donderdag 26 april 
 
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien 
 

info@stadsdorpijburg.nl 
*** 

-------- www.stadsdorpijburg.nl ------- 

mailto:info@stadsdorpijburg.nl
http://www.stadsdorpijburg.nl/

