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Beste stadsdorpers, 
 
Wat was het een leuke bijeenkomst op 11 februari! 
We zaten met een grote groep in de FlexBieb.  
Marinus Knulst vertelde over Natuurlijk IJburg,  
waarvan hij één van de oprichters is.  
Energie, zonnepanelen, groendaken, het Repaircafé en 
Kunst op IJburg, met dat soort zaken houden de men-
sen van Natuurlijk IJburg zich bezig en iedereen  kan 
aansluiten met ideeën en activiteiten. Er werd volop 
van gedachten gewisseld over allerlei IJburgse zaken , 
ook over het nieuwe Strandeiland.  
En een gezellige borrel ter afsluiting.  
Kortom, een geslaagde Stadsdorpbijeenkomst. 
Daar werd ook de kiem gelegd voor de volgende bij-
eenkomst, waar we jullie graag voor uitnodigen. 
 

BEZOEK AAN LOLALAND: MAANDAG 11 MAART 
VAN 11.30 UUR TOT 13.30 UUR 
 
Lolaland is gevestigd in het voormalige Blijburg.  
Wat gebeurt daar?  
(Kopie van hun website) 
Lolaland biedt ruimte aan lokaal initiatief en stimuleert het 
creatief en maatschappelijk ondernemerschap.  
Lolaland is een vrije speelplaats met een focus op IJburg en 
de IJburgers. In de ruimtes op de begane grond zijn  
organisaties gevestigd die stevig geworteld zijn in de wijk, in 
de toko gaan buurtkoks aan de slag en op de twee podia is 
plek voor jonge en oude artiesten van IJburg. Lolaland geeft 
IJburgers een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en biedt 
hun daarbij begeleiding en een professionele context. 
 In café/restaurant Haas & Popi is iedereen zeven dagen per 
week welkom voor lekker en betaalbaar eten en drinken. 

 
Dat maakt nieuwgierig, toch? Voor wie zijn /haar 
nieuwsgierigheid wil bevredigen is het  bezoek van 
Stadsdorp IJburg aan Lolaland op 11 maart een  
uitgelezen kans. We hebben het volgende programma 
afgesproken met Lolaland: 
11.30-12.30 : ontvangst met koffie/thee (gratis)  
Tijdens de koffie vertelt Suzan van Lolaland over 
 Lolaland. Daarna maken we een rondje door het pand 
langs de daar gevestigde organisaties. Ook kunnen we 
de maquettes van het Strandeiland bekijken. 
12.30 -13.30 : gezamenlijke lunch. Met het restaurant 
is een speciaal arrangement afgesproken. Ze maken 
voor ons een gevulde soep,  geserveerd met brood.  
Kosten hiervan: € 7,- 
Opgave voor de lunch is noodzakelijk. Graag opgeven 
via info@stadsdorpijburg.nl uiterlijk  vrijdagochtend 8 
maart. 
Ook als je niet aan de lunch mee wilt doen, ben je in 
het eerste uur van harte welkom.  

 
 
 
Bezoek aan LOLALAND 
Locatie:    Lolaland –Pampuslaan 501 
                  (waar eerder Blijburg zat)  
Datum:     maandagmiddag 11 maart 2019 
Tijdstip:    11.30 tot 13.30 uur 
Toegang:  eerste uur gratis, inclusief kop koffie  
Lunch:       gevulde soep met brood: € 7 
Opgave:    voor deelname lunch is opgave nodig  
                    uiterlijk vrijdagochtend 8 maart 
                    via info@stadsdorpijburg.nl 

 
WHATSAPP-GROEP> samen dingen doen 
 
De WhatsAppGroep:  ‘samen dingen doen’ functioneert 
al een aantal weken. Nogmaals een oproep ook mee te 
doen. Iedereen is welkom. Denk hierbij aan activiteiten 
als samen eten, een (netflix) film bekijken, museum be-
zoek, een eind wandelen of fietsen of wat dan ook.  
Mee doen aan de app? 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.   
De eerst volgende keren 
Maandag donderdag 28 februari” 
Maandag 11 maart en donderdag 228 maart 
 
IDEENVOOR 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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