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Beste stadsdorpers, 
 
Allereerst een goed en gelukkig 2019.  
Persoonlijk voor ieder wensen wij het allerbeste met 
misschien wel als allerbelangrijkste goed een optimale  
gezondheid,  zowel lichamelijk als geestelijk.  
We hopen voor onszelf als stadsdorpers, dat  we in het 
komend jaar bijeenkomsten voor Stadsdorp IJburg 
gaan organiseren, die leuk, zinvol, gezellig, informatief,  
inspannend, ontspannend,  boeiend, inspirerend en/of 
verbindend zijn. Goed voor de geestelijke gezondheid! 
Verbinden en ontmoeten; in de media gaat het er zo 
vaak over. Bij ons stadsdorp, of het nu is bij Trefpunt 
of een georganiseerde bijeenkomst, is daarvoor volop 
de gelegenheid. Maak er gebruik van, maak het fijn 
met elkaar. Zo gaat Stadsdorp IJburg nog meer leven. 
In de stad Amsterdam is in diverse wijken een aantal 
florerende stadsdorpen, eentje zelfs in de vorm van 
een vereniging met contributie betalende leden en 
waar ook een betaalde kracht in dienst is. De meeste   
stadsdorpen functioneren vergelijkbaar met stadsdorp 
IJburg. Vorig jaar heeft zelfs de koning het idee van 
stadsdorpen  middels een bezoek onderkend.  
Verbinden, ontmoeten. Dat zijn de sleutelwoorden. 
Dat kan alleen met elkaar. Kom ook.  
En tot slot: mogen we  jullie vragen ons ideeën te leve-
ren voor die bijeenkomsten? We hopen er op…….   
 
Graag nodigen we jullie uit voor de eerste bijeenkomst 
in 2019 en dat gaat over IJburg. En wel heel specifiek 
over een natuurlijk en groen IJburg: 
 

NATUURLIJK IJBURG: maandag 11 februari 2019  
met MARINUS KNULST van 14.30 tot 17 uur  
 
Marinus Knulst, ook stadsdorper, is één van de  
oprichters van Natuurlijk IJburg. Natuurlijk IJburg werkt 
aan een groen sociaal en duurzaam IJburg. 

 
 
Op deze middag gaat Marinus vertellen over wat ze 
zoal doen en gaan we met elkaar in gesprek over wat 
we over en weer voor elkaar kunnen betekenen en 
wat de mogelijkheden zijn om je aan te sluiten. 
Op de website: www.natuurlijkijburg.nl kun je zien 
met welke projecten ze bezig zijn. Ik noem er een 
paar: energie en energie besparen, Oosterlicht  
(zonnepanelen en groendaken), het Repaircafé,  
Groen moet je doen en Kunst op IJburg. 

 
 
 
De bijeenkomst is in de FlexBieb en loopt ‘natuurlijk’ 
over in het Trefpunt van Stadsdorp IJburg. 
De toegang is gratis, zo ook de koffie, thee en desge-
wenst andere drankjes( wel gaan we met de pet rond voor een 

vrijwillige bijdrage). 
 

NATUURLIJK IJBURG met MARINUS KNULST 
Locatie:    FLexBieb, Talbotstraat 46 
Datum:     maandagmiddag 11 februari 2019 
Tijdstip:    14.30 tot 17.00 uur 
Toegang, inclusief koffie en andere drankjes:  gratis 
Opgave:   graag via info@stadsdorpijburg.nl 
Ook zonder opgave ben je van harte welkom! 
 
 

WHATSAPP-GROEP> samen dingen doen 
Onlangs is de WhatsAppGroep:  ‘samen dingen doen’  
geactiveerd. 
Wil je ook meedoen, ideeën en activiteiten voorstellen 
of uitnodigingen voor activiteiten krijgen? Denk hierbij 
aan samen eten, een (netflix) film bekijken, museum 
bezoek, een eind wandelen of fietsen of wat dan ook.  
Geef dan je naam en 06-nummer door via:  
 info@stadsdorpijburg.nl 
(mensen die dat al hebben gedaan, hoeven dat niet  
opnieuw te doen) 
 

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.   
In de eerste maanden van 2019 zal dat zijn op 
Donderdag 31 januari 
Maandag 11 februari en donderdag 28 februari 
 
 
Hartelijke groet van de kartrekkers Bep en Evelien 
 
 
 
 

info@stadsdorpijburg.nl 
*** 
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