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Beste stadsdorpers, 
 
De herfst is ingetreden na een lange warme zomer. 
Hoe fijn en gezellig kan het dan zijn om elkaar binnen 
weer te ontmoeten. Dat kan voor de stadsdorpers,  
zoals natuurlijk al lang bekend is, maar het kan geen 
kwaad het nog eens te benadrukken twee keer per 
maand bij Trefpunt Stadsdorp bij de FLexBieb.  
Zie verderop in de mail naar de data in de  komende 
maanden. Onze eerste activiteit gaat overigens, na 
een start in de FlexBieb,  naar buiten. 
 
WANDELING MET BUURTGIDS op 9 november van 
14.00 tot 16.30 uur vanuit de FlexBieb. 
Onze gids zal zijn: stadsdorper DOROTHÉ BOELLAARD  
 
Stichting Buurtgids organiseert wandelingen voor men-
sen die op IJburg wonen, zodat ze elkaar en de buurt 
beter leren kennen.  
Citaat: ‘De lokale buurtgids laat jou en je buren de buurt 
zien, horen, proeven en ruiken. Hij of zij leidt je langs 
bijzondere onontdekte plekjes, lokale ondernemers en 
relevante buurtinitiatieven. Tijdens de wandeling wor-
den er meerdere plekken bezocht, waar mensen later 
terug kunnen komen om activiteiten te doen of vrijwil-
liger te worden.’ De start is bij de FlexBieb, Talbotstraat 
46 en er zal geëindigd worden met een kop koffie/ thee, 
welke door Buurtgids wordt aangeboden. 
Dorothé, één van de buurtgidsen, zegt het zo: ‘ik hoop 
de deelnemers te verrassen met een stuk IJburg, dat ze 
nog niet kennen.’  
 
In verband met de organisatie is het nodig je vooraf op 
te geven. Doe dat uiterlijk dinsdag 6 november via 
info@stadsdorpijburg.nl 

 
Wandeling met buurtgids Dorothé Boellaard. 
Start: FlexBieb, Talbotstraat 46 
Datum: vrijdag 9 november  
Tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur 
Deelname: gratis 
Opgave noodzakelijk: uiterlijk 6 november  

 
 
WHATSAPPGROEP:  SAMEN IETS DOEN 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al stond, er is al een 
stadsdorp IJburg- whatsapp-groep : ‘handje helpen’ 
voor mensen, die even wat hulp nodig hebben. 
Nu is op initiatief van stadsdorper Jos v.d. Berg het 
idee geopperd om een ‘activiteiten-whatssappgroep’ 
te starten.  
Deze WhatsApp groep maakt het mogelijk andere 
Stadsdorpers uit te nodigen voor een gezamenlijke  
activiteit. Dat kan samen uitgaan zijn, naar film of  
concert. Of een sportieve activiteit in de natuur, zoals 
wandelen of fietsen. Ook activiteiten binnenshuis zijn 
mogelijk, zoals een dinertje of samen een DVD of een 
Netflix film bekijken.  
Wil je hier ook aan meedoen? 
Stuur dan je  06 nummer en naam naar de kartrekkers 
en wij plaatsen je in de groep. 
 
Een belangrijke spelregel bij zo’n whatsappgroep is:  
alleen op de activiteiten gerichte berichten plaatsen en 
uiteraard erop reageren. Vooral niet als chat-podium 
gebruiken, want dan, zo wijst de praktijk uit, haken 
mensen af.  
 
ACTIVITEITEN WHATAPP-GROEP 
Opgave: info@stadsdorpijburg.nl 
 
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 12 november en donderdag 29 november 
Maandag 10 december 
 
 
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien 
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