NIEUWSBRIEF
Mei/juni 2018-------------------------------------------------Beste stadsdorpers,
Tot onze teleurstelling hebben we de bijeenkomst
over duurzaam leven van 20 april af moeten lasten.
Er waren 0 aanmeldingen. Kennelijk niet een onderwerp dat aansprak.
Voor ons is nu de vraag: wat spreekt wel aan?
Wij zitten te springen om goede ideeën en thema’s.
Help ons asjeblieft en lever ideeën aan. Reacties op
deze noodkreet stellen we heel erg op prijs!
Een nieuwsbrief voor mei en juni, twee maanden in
één nieuwsbrief. Dat heeft zeker ook te maken met
wat we schreven over gebrek aan respons. Maar vooral met het feit dat In mei zoveel feestdagen zijn.
Daarom leek het ons verstandig om naast de Aanschuiftafel bij Ludo niet nog iets in mei te organiseren.
Helemaal omdat we direct in het begin van juni ook al
een bijeenkomst hebben, namelijk op vrijdag 1 juni.
Vermoedelijk zal in juni ook nog een aanschuiftafel bij
Ludo zijn, maar dat is nog niet bekend. En voor de rest
van de zomermaanden leert de ervaring dat er veel
mensen voor langere of kortere tijd op pad zijn en dan
is iets organiseren niet zinnig. Zomerstop dus.
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de
komende hieronder vermelde activiteiten
AANSCHUIFTAFEL voor stadsdorpers bij LUDO op elke
derde woensdag van de maand: 16 mei, 18.30 uur
Het menu is nog niet bekend; dat mailen we de dag te
voren door. Schuif je ook aan op 16 mei voor een
lekker en verrassend tweegangenmenu?
1-Bel voor woensdag 16 mei, 12 uur Ludo:
06-15160254 en meld dat je van Stadsdorp bent.
2- niet verplicht, maar we zouden het leuk vinden als
je je deelname ook even aan ons mailt.
Start maaltijd: 18.30 uur.
Kosten € 3,50
Locatie: Ludo, 4e etage van het IJburgcollege.
(Bij de ingang meteen naar rechts, lift naar 4e etage)
BOERDERIJ OP IJBURG: VRIJDAG 2 JUNI, 13.00 uur
WORKSHOP NATURAL HORSEMANSHIP
Iets van drie jaar geleden hadden we een boeiende
workshop bij Boerderij op IJburg, toen nog op de oude
locatie aan de Zandzeggestraat. Inmiddels is Boerderij
op IJburg verhuisd naar een prachtige locatie net over
de brug richting A1.
Het leek ons een goed idee weer eens zo’n workshop
te organiseren, zeker toen we ook nog Stadsdorpers
hoorden zeggen dat ze zoiets leuk zouden vinden.

Daarom nodigen we je uit voor een workshop natural
horsemanship op vrijdag 2 juni om 13 uur. Bij deze
workshop gaat het niet om paardrijden, dat is niet aan
de orde. Je blijft op de grond en wordt begeleid door
de trainer, die je opdrachten geeft om het paard een
bepaalde actie te laten doen. Het paard reageert op
wat jij aan hem ‘vraagt’ en vooral hoe je het ‘vraagt’.
Zo krijg je feedback over je eigen communicatie-stijl.
Het ernaar kijken is al mateloos interessant en geeft
veel inzicht, ook als het niet jezelf betreft.
Er zijn kosten aan deze workshop verbonden en het
kan alleen doorgaan als er zich voldoende mensen
aanmelden. Als we de prijs op € 5 per persoon stellen,
is het minimum aantal deelnemers tien. We hebben
met de Boerderij de afspraak gemaakt dat we op
woensdag 30 mei doorgeven of het doorgaat. Dat betekent dus dat je je op moet geven voor die datum en
je dan ook verplicht te komen èn te betalen.
Koffie en thee is inbegrepen. Inloop vanaf 13 uur met
koffie/thee en ook daarna is er nog ruimte voor een
gezellige nazit. De workshop is van 13.30 – 14.30 uur.
Workshop Natural horsemanship
Datum 1 juni, 13.30 tot 14.30 uur
Inloop: vanaf 13 uur
Prijs: € 5 bij een minimum aantal deelnemers van 10
mensen.
Koffie/thee: gratis
Adres: Overdiemerseweg 36 A, 1111 PP Diemen
e
(direct na de 1 brug naar de A1 rechts; volg Puur)
OPGAVE VOOR 30 MEI, 12 UUR
TREFPUNT STADSDORP IJBURG
Ook in de maanden mei en juni is het Trefpunt op de
gebruikelijke dagen, te weten elke tweede maandag
en laatste donderdag van de maand van 15.30 tot
17.00 uur in de FlexBieb , Talbotstraat 46.
In mei en juni zijn dat de volgende dagen:
Maandag 14 mei en donderdag 31 mei
Maandag 11 juni en donderdag 28 juni
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien
info@stadsdorpijburg.nl
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