NIEUWSBRIEF
Zomer 2018-------------------------------------------------Beste stadsdorpers,
De zinderende zomer lijkt voorlopig even voorbij,
althans op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief. Ondanks de hitte zijn we al bezig geweest
met een programma voor stadsdorp IJburg voor de
maanden september en oktober.
In september een picknick in de volkstuin Proefeiland
op Steigereiland. En in oktober in het kader van de
week van de ontmoeting een activiteitenmarkt.
Hieronder staan ze beschreven.
PICKNICK IN DE MOESTUIN VAN PROEFEILAND
Vrijdag 7 september van 14.30 tot 16.30 uur
Stadsdorper Jos van den Berg kwam met het leuke
idee om bij de Moestuinvereniging Proefeiland een
picknick te organiseren. Deze moestuinvereniging is op
Steigereiland noord, langs de Barkentijnkade.
De picknick gaat volgens het principe van, om het in
goed Hollands te zeggen: bring your own.
Ieder neemt zelf zijn/ haar drinken en eten mee.
Gezien het tijdstip gaan wij uit van thee en koffie met
iets lekkers, maar ieder is natuurlijk vrij mee te nemen
wat hij/zij wil. Misschien is het leuk onderling uit te
wisselen. Alles is mogelijk.
Voorzieningen zijn er niet, dus neem vooral mee wat
je zelf belangrijk en nodig vindt.
Hopelijk wordt het mooi weer, maar als het regent
kunnen we altijd uitwijken naar de FlexBieb.
We communiceren daarover tijdig.
Plattegrond , Steigereiland

STADSDORP IJBURG ACTIVITEITENMARKT
vrijdag 5 oktober van 14.30 tot 16.30 uur
We nodigen jullie uit om op vrijdag 5 oktober naar de
Stadsdorp IJburg Activiteitenmarkt in de FlexBieb te
komen. De bedoeling 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.
Daarnaast is er in de eerste week van oktober op
IJburg: ‘de week van de ontmoeting.’
Juist omdat ontmoeten een wezenlijke doelstelling van
Stadsdorp IJburg is, nodigen we alle IJburgers uit voor
deze bijeenkomst.
Enne…. Je hoeft helemaal niks, je kan ook gewoon
voor de gezelligheid en leuk contact komen.
Wij zorgen voor koffie, thee en taart !!!
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

PICKNICK bij de moestuinen van Proefeiland
Plaats: Steigereland, langs de Barkentijnkade
Datum: Vrijdag 7 september
TIJD: 14.30 tot 16.30 uur
GRATIS: ZELF DRINKEN EN ETEN MEENEMEN
Geef je a.j.b. door als je wil komen, dan weten we
hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

TREFPUNT STADSDORP IJBURG
Elke tweede maandag en laatste donderdag van de
maand van 15.30 tot 17 uur is er Trefpunt Stadsdorp
IJburg n de FlexBieb , Talbotstraat 46.
Maandag 10 september en donderdag 27 september
Maandag 8 oktober en donderdag 25 oktober
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien
info@stadsdorpijburg.nl
***
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