
NIEUWSBRIEF   
april/mei 2019 
 
  
Beste stadsdorpers, 
 
Deze keer een nieuwsbrief, waarbij we meteen met de 
deur in huis vallen over onze activiteit in mei:  
Een bezoek aan Steigereiland en dan specifiek op twee 
plekken, Vrijburcht en de Groene Gemeenschap. 
In het najaar wandelde Buurtgids Dorothé met  
Stadsdorp IJburg over Haveneiland. Daarbij kwamen 
we langs bijzondere plekken, sommige al bekend en 
andere verrassend nieuw. Toen werd  geopperd, dat 
het ook leuk zou zijn met Stadsdorp naar Steigereiland 
te gaan. Dat gaan we doen dus, we pikken er twee 
plekken uit: 
 

10 mei, 13.30 uur:  BEZOEK aan  VRIJBURCHT en 
DE GROENE GEMEENSCHAP op STEIGEREILAND 
 
Vrijburcht is op zich een plek, waar vermoedelijk 
iedere IJburger wel mee bekend is: een café-
restaurant annex theater/filmzaal.  
Het kleinschalige theater is door de bewoners van 
Vrijburcht opgericht en wordt ook door de bewoners 
gerund. Daar willen we meer van weten.  
Net als van de Groene Gemeenschap aan de andere 
kant van de IJburglaan op Steigereiland Noord, een 
ruimte voor duurzaamheid en solidariteit op IJburg. 
Graag nodigen we je uit om vrijdagmiddag 10 mei bij 
beide organisaties op bezoek te gaan, waarbij we de 
verhalen over hun idealen en doelstellingen  kunnen 
horen. 
We beginnen om half twee op Vrijburcht, waar 
Maaike Riemersma ons ontvangt met koffie/thee en  
wat lekkers. Om drie uur worden we verwacht bij De 
Groene Gemeenschap, waar Jan Geurtsen ons gaat 
vertellen wat daar zoal gebeurt. 
Aanmelden is nodig, want dan weten de gastvrouw 
en -heer  op hoeveel bezoekers ze kunnen rekenen. 
Doe dat uiterlijk woensdag 8 mei via ons mailadres. 
 
 
PROGRAMMA  bezoek aan Vrijburcht en Groene 
Gemeenschap op Steigereiland 
Datum: 10 mei 
Tijd:       13.30 uur bij Vrijburcht, en  
                 15.00 uur bij Groene Gemeenschap  
Adres Vrijburcht: Jan Olphert Vaillantlaan 159, 
1086 XZ Amsterdam 
Adres Groene Gemeenschap: Barkastraat 7 a, 
1086 VJ Amsterdam 
Toegang : gratis (vrijwillige bijdrage om de 
kosten te dekken) 
Aanmelden uiterlijk 8 mei via mail: 
info@stadsdorpijburg.nl 
 
 

   

 
 
 
 
 

TREFPUNT STADSDORP IJBURG 
 
Elke tweede maandag en laatste donderdag van de 
maand van 15.30 tot 17 uur is er normaal gesproken 
Trefpunt Stadsdorp IJburg in de FlexBieb, Talbotstraat 
46. Echter, vanwege Hemelvaart en Pinksteren vallen 
de laatste donderdag van mei en tweede maandag van 
juni uit. 
De eerstvolgende keren zijn: 
Maandag 8 mei  
Donderdag 27 juni 
 

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

IDEEËN 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 
 
 
 

info@stadsdorpijburg.nl 
*** 
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