NIEUWSBRIEF
Maart 2019-------------------------------------------------Beste stadsdorpers,
Afgelopen maandag 11 maart bezochten we met een
leuke en gezellige groep mensen Lolaland.
Ondanks de loeiende storm kwamen we allemaal heelhuids bij Lolaland aan. Daar ontving Suzan ons met
heerlijke koffie en verkenden we de catacomben van
Lolaland, waar van alles creatiefs blijkt te gebeuren.
Ook konden we op maquettes zien hoe Centrumeiland
en Strandeiland er uit gaan zien. Vervolgens nog een
heerlijke soep, kortom, het was wederom geslaagd!
De dag ervoor, op 10 maart, wandelde een kleine
groep van Stadsdorp IJburg mee aan de klimaatmars.
Het was erg prettig om dit samen te doen.

RONDWANDELING IJBURG: 15 APRIL, 10.30 uur
Met het voorjaar in ’t verschiet verwachten we goed
wandelweer en daarom organiseert Stadsdorp IJburg
op maandag 15 april een rondwandeling over en rond
IJburg voor de enthousiastelingen onder ons.
We beginnen dan om 10:30 uur met ’n kopje koffie bij
De Espressofabriek, IJburglaan 1489.
Daarna starten we om 11:00 uur onze wandeling langs
de Bert Haanstrakade; we bekijken hoe ver ’t nieuwe
hotel is gevorderd met de afbouw en lopen daarna de
kade af. Aangekomen op de IJburglaan bij de klok steken we over naar blok 4 en langs het nijlpaard gaan we
via de brug het Diemerpark in richting Diemerstrandje.
We vervolgen het pad en verlaten het park dan óf
langs de tennisbaan óf over de volgende brug om
weer op ons startpunt uit te komen.
Hoop op ’n leuk groepje wandelaars!

RONDWANDELING IJBURG
Datum: maandag 15 april
Tijd: 10:30 uur: koffie
11:00 uur: start rondwandeling
Plaats: de Espressofabriek, IJburglaan 1489.
Kosten: koffie is op eigen rekening
Naar schatting duurt de wandeling ongeveer 1 uur
Aanmelden bij Bep ( bepvisser@planet.nl) is prettig,
maar zonder aanmelding ben je ook welkom

BEZOEK VRIJBURCHT EN GROENE GEMEENSCHAP
OP VRIJDAG MIDDAG 10 MEI
Alvast de aankondiging van onze mei-activiteit.
Reserveer deze datum in je agenda. In onze volgende
nieuwsbrief wordt het programma nader bekend gemaakt.

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.
De eerst volgende keren
Donderdag 28 maart
Maandag 8 april en donderdag 25 april

WHATSAPP-GROEP> samen dingen doen
Ook mee doen aan de app? Geef dan je naam en
06-nummer door via info@stadsdorpijburg.nl

IDEEN VOOR STADSDORP BIJEENKOMSTEN?
Heb je een idee? Neem contact met ons op en we gaan
het proberen te organiseren.
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien

De organisatie van deze tocht is in handen van Bep
Visser en bij haar kan je je ook aanmelden:
bepvisser@planet.nl

info@stadsdorpijburg.nl
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