
NIEUWSBRIEF   
Oktober 2018---------------------------------------

------------ 
Beste stadsdorpers, 
 
De nieuwe nieuwsbrief met de activiteiten van oktober 
en november. Al heel snel , komende vrijdag de activi-
teitenmarkt en ook alvast de aankondiging van een 
wandeling met de buurtgids begin november. 
 
Maar niet nadat we even stil zijn blijven staan bij de 
leuke picknick, die we op 7 september hadden op de 
moestuin Proefeiland op   Steigereiland.  Een heel  
genoeglijk samenzijn met een groep stadsdorpers.  
Ieder had wat meegebracht, er werd van elkaars  
spullen geproefd en genoten. En…… het was heel erg 
gezellig met gelukkig ook heel aardig en zonnig weer. 
Zonder meer voor herhaling vatbaar.  
 
STADSDORP IJBURG ACTIVITEITENMARKT 
vrijdag 5 oktober van 14.30 tot 16.30 uur  
MET KOFFIE/THEE EN EEN HEERLIJKE TAART 
 
We nodigen jullie uit om op vrijdag 5 oktober naar de 
Stadsdorp IJburg Activiteitenmarkt in de FlexBieb te 
komen. Dit gekoppeld aan de ‘week van de ontmoe-
ting.’  
De bedoeling van de activiteitenmarkt is om ideeën uit 
te wisselen van activiteiten die je graag zou willen 
doen met anderen samen. Denk daarbij aan  
*Buitenactiviteiten 
*Culturele activiteiten 
*Creatieve activiteiten.  
Binnen deze categorieën zijn uiteraard talloze  
mogelijkheden en je kunt met gelijkgestemden kijken 
of je afspraken kunt maken om gezamenlijk iets van je 
interesse te ondernemen. 
Los hiervan zouden wij het als kartrekkers fijn vinden 
als we gezamenlijk nadenken over hoe we Stadsdorp 
IJburg het komend seizoen vorm willen geven. 
 
In de eerste week van oktober is op IJburg: ‘de week 
van de ontmoeting.’  
Deze week is door Dynamo georganiseerd en Dynamo 
heeft ons stadsdorp IJburg  heel gericht benaderd om 
hier een bijdrage aan te leveren. Dat doen we graag, 
ontmoeten is immers een belangrijk thema voor ons, 
stadsdorpen. Daarom het idee van deze activiteiten-
markt bedacht. 
Het zou leuk zijn als we met een grote groep mensen 
van Stadsdorp IJburg nieuwe IJburgers  zouden kunnen 
ontvangen. 
 
Over communicatie, hoe benader je elkaar als je iets 
leuks wilt doen samen met iemand anders, bedachten 
we dat we daarbij van de modernste technologieën 
gebruik kunnen maken, namelijk via whatsapp 

WHATSAPPGROEP starten  
 
Bij de picknick kwam dit  idee om een whattsapp-
groepje te starten om mensen makkelijk met elkaar te 
kunnen communiceren. Er is al een whatsapp-groep 
van Stadsdorpers die heet ‘handje helpen’ voor  
mensen, die even wat hulp nodig hebben. 
Maar los daarvan zou een whatssapp groep gestart 
kunnen worden met een naam als : wie wil mee naar?  
(Wie bedenkt een leukere naam?) 
Dat zijn dingen waar we het met elkaar goed over 
moeten hebben met duidelijk afspraken hoe het ge-
bruikt wordt. 
Enne…. Je hoeft natuurlijk  helemaal niks, je kan ook 
gewoon voor de gezelligheid en leuk contact komen.  
 
Activiteitenmarkt Stadsdorp IJburg 
Plaats: FlexBieb, Talbotstraat 46 
Datum: vrijdag 5 oktober  
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur 
Toegang: gratis 
Koffie/thee en taart: Gratis 
 
WANDELING MET BUURTGIDS op 9 november van 
14.00 tot 16.30 uur vanuit de FlexBieb. 
Onze gids zal zijn: stadsdorper DOROTHE BOELLAARD  
Stichting Buurtgids organiseert wandelingen voor men-
sen die op IJburg wonen, zodat ze elkaar en de buurt 
beter leren kennen. Tijdens de wandeling worden er 
meerdere plekken bezocht, waar mensen later terug 
kunnen komen om activiteiten te doen of vrijwilliger te 
worden. Er zal geëindigd worden met een kop koffie, 
zodat mensen nog even tijd hebben om elkaar beter te 
leren kennen. 
 
TREFPUNT STADSDORP IJBURG 
Elke tweede maandag en laatste donderdag van de 
maand van 15.30 tot 17 uur is er Trefpunt Stadsdorp  
IJburg in de FlexBieb , Talbotstraat 46.   
Maandag 8 oktober en donderdag 25 oktober 
Maandag 12 november en donderdag 29 november 
 
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien 
 

info@stadsdorpijburg.nl 
*** 

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

http://www.stadsdorpijburg.nl/

