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Fotograferen met je smartphone
Wil jij ook het maximale uit je smartphone halen door 
betere foto’s te maken? Schrijf je dan in voor deze 
workshop van fotograaf Les Adu. De workshop begint 
– aan de hand van beeldmateriaal – met praktische 
tips en uitleg over fotografische begrippen zoals 
scherpstellen, compositie en kleur. Daarna gaan we 
in de natuur rond de Gaasperplas de fotografische 
begrippen in de praktijk brengen. Bij voldoende tijd 
presenteren we tot slot de resultaten aan elkaar. Kijk 
voor meer informatie over fotograaf Les Adu en zijn 
werk op http://lesadu.nl
Vooraf aanmelden is noodzakelijk in verband met de 
groepsgrootte. Deze workshop wordt herhaald op  
zondag 2 september. Ook voor die datum kun je je 
alvast opgeven als je in juli verhinderd bent.

Voor wie: Iedereen vanaf 14 jaar
Datum: Zaterdag 28 juli Tijd: 13.00 –  ±15.00 uur
Plaats:  Aula van Openbare Basisschool Nellestein (start) 

en buiten rond de Gaasperplas

LET OP!
EEN NIEUW
SEIZOEN!

Activiteiten zomer 2018
Chinese theeceremonie
Vroeger waren er veel openbare theehuizen in China. 
Een belangrijke ontmoetingsplek voor de ouderen.
Als teken van waardering, eerbied en dankbaarheid 
krijgen gasten in China thee geserveerd. De jongere 
generatie biedt de oudere generatie thee aan om 
hun eerbied te betuigen. De gastheer of -vrouw 
drinkt het laatst.
Bij deze theeceremonie laat Ching-ling Hsiao je tra-
ditionele Chinese theesoorten proeven. Zij schenkt 
de thee op zorgvuldige wijze en geeft hier uitleg bij.  
Rust, respect en ruimte kun je voelen en terugzien.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege de groeps-
grootte. 

Voor wie: Volwassenen
Datum: Zondag 5 augustus
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats:  Gaasperpark, deelnemers ontvangen tijdig 

informatie over de precieze plek

Buurtpicknick met muzikale verrassing
Al eerder maakten we bekend dat het Grachtenfestival naar Nellestein komt met een gratis openluchtconcert.  
Omdat we ons wat betreft de publiciteit aan de regels van het Grachtenfestival moeten houden, mogen we nu nog 
geen informatie prijsgeven over de optredende musici en de programmering. Wel mogen we de datum bekendmaken.  
Graag combineren we dit concert met een grote buurtpicknick, waarbij bewoners zelf lekkere hapjes en drankjes 
meenemen en die ook delen met elkaar. Nadere gegevens over deze bijzondere zondagmiddag maken we tijdig 
bekend via een huis-aan-huis flyer. Houd dus de brievenbus in de gaten en houd de datum alvast vrij!

Voor wie: Iedereen Datum: Zondag 19 augustus Aanvang picknick: 14.00 uur

Wat gaan we zeker doen in de herfst? 
Laat je buren genieten!
Zoals we al aankondigden in de voorjaarsfolder zijn 
in de herfst de jongeren en volwassenen uit Nelle
stein aan de beurt om hun talenten te tonen. Op 21 
september organiseren we een Open Podium voor 
iedereen van 18 jaar en ouder die iets wil laten zien of 
horen aan de buren in Nellestein.  Talenten op alle 
gebieden zijn welkom: muziek, poëzie, dans, drama, 
humor, vertelkunst (bijv. een korte presentatie over 
je leven in Nellestein). Ook een digitale presentatie 
van jouw beeldende talent of fotografie behoort tot 
de mogelijkheden. Grijp je kans om ‘beroemd’ te wor
den in Nellestein. Als je interesse hebt om mee te 
doen, meld je dan uiterlijk 1 september aan op activi-
teitennellestein@gmail.com. Na aanmelding krijg je 
z.s.m. een inschrijfformulier toegestuurd.  

Buren- en boerenmarkt
Met deze markt, die gepland staat voor september, 
willen we lokale ondernemers de gelegenheid bieden 
om eigen diensten onder de aandacht te brengen en 
eigen producten te verkopen. Met lokale onder
nemers bedoelen we zowel ondernemers uit de wijk 
Nellestein als uit omliggende wijken in Zuidoost, zoals 
leveranciers van (biologische) streekproducten. 

Wij hopen hiermee de bewoners van Nellestein ken
nis te laten maken met diensten en producten in de 
naaste omgeving. Belangstellende ondernemers roe-
pen we op om zich op korte termijn bij ons te melden 
op  activiteitennellestein@gmail.com. Ook tips van be
woners over mogelijk geïnteresseerde ondernemers 
ontvangen we graag. Bij voldoende belangstelling 
gaat de praktische voorbereiding van start en maken 
we zo spoedig mogelijk de datum bekend aan de 
 potentiële deelnemers.

Al deze activiteiten worden georganiseerd door en 
voor buurtbewoners van Nellestein. We kunnen ze, 
dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam, 
gratis of tegen een kleine vergoeding aanbieden. 

Kijk voor aanvullende informatie, foto’s en verslagen 
van onze activiteiten op:

www.bvnellestein.nl 
www.nellesteiner.homestead.com 
www.facebook.com/activiteitenNellestein/
www.facebook.com/groups/Nellestein/
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Na een aantal geslaagde activiteiten 
in het voorjaar, waarbij zeker de 
drukbezochte pub quiz genoemd mag 
worden, staat ons zomerprogramma 
al stevig in de steigers.  
In deze folder vind je een overzicht 
van de activiteiten.
Meedoen? Meld je vooraf aan voor 
de activiteit(en) naar keuze, zodat 
wij onze planning tijdig kunnen 
afstemmen op het aantal deelnemers. 
Zeker bij maaltijden en bij activiteiten 
waar een kleine groep bewoners aan 
kan deelnemen, is dat van belang om 
teleurstelling te voorkomen.

Vaderdag Barbecue
Op Vaderdag organiseren wij voor alle leeftijden, en natuurlijk speciaal 
voor de vaders, een stoere barbecue met livemuziek. We bieden een 
assortiment aan van vlees en vegetarische opties, zorgvuldig samenge-
steld door de koks. Voor de kinderen zijn er hamburgers, patatjes en ijs. 
Kom met het hele gezin genieten van een heerlijke barbecue met swin-
gende muziek van een jazz combo! En dat alles ook nog in een prach-
tige om geving aan het water! Neem i.v.m. de waterrijke omgeving voor 
jonge kinderen een zwemvest mee.

Voor wie: Iedereen Datum: Zondag 17 juni Tijd:  15.00 – 18.00 uur
Plaats: Terrein en gebouw Zeilvereniging Gaasperplas
Kosten:  Entree is gratis maar er wordt een bijdrage voor het eten gevraagd

 De drankjes aan de bar van de Zeilvereniging zijn voor eigen rekening.

Nellestein’s Got Talent
Met ‘Nellestein’s Got Talent’ willen we kinderen de kans geven om hun talent 
te laten zien. Zingen, dansen, jongleren of waar je ook maar goed in bent: 
als je het leuk vindt mag je meedoen met deze wedstrijd.
Voor een zanginstallatie met microfoons en de afspeelmogelijkheid voor 
muziek wordt gezorgd. De show wordt gepresenteerd door singer song-
writer Jörgen Gario en een jury zal de optredens beoordelen. Maar je bent 
natuurlijk al een winnaar als je meedoet! 

Inschrijven deelnemers uiterlijk 7 juli op activiteitennellestein@gmail.com. 
Geef in het kort informatie over jezelf en je act. Als je muziek bij je optreden 
gebruikt, willen we die graag van tevoren digitaal aangeleverd krijgen.

Voor wie:  Kinderen tussen 8 en 14 jaar als deelnemers, iedereen als publiek
Datum: Vrijdag 13 juli
Tijd: inloop 18.30 uur – show 19.00 uur
Plaats:  Gebouw Zeilvereniging Gaasperplas

De drankjes en hapjes aan de bar van de Zeilvereniging zijn voor eigen rekening.

Aanmelden voor onze activiteiten 
kan door een e-mail te sturen naar 
activiteitennellestein@gmail.com 
onder vermelding van:

 naam activiteit / jouw naam, adres en 
telefoonnummer,

 bij kinderactiviteiten ook naam  
en leeftijd van je kind(eren).

Je ontvangt van ons een bevestiging  
van deelname. 

Activiteiten zomer 2018

Bomen en schorskunst 
Welke bomen staan er in Nellestein en waar herken 
je ze aan? Met een zoekkaart gaan we op pad om 
‘onze’ bomen te leren kennen. Onderweg maak je 
met krijt in allerlei kleuren afdrukken van de schors 
van verschillende bomen. Met uitgeknipte figuren uit 
die schorsafdrukken maak je daarna een kleurrijk 
kunstwerk. De zoekkaart en je kunstwerk neem je na 
afloop mee naar huis. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk
vanwege de groepsgrootte. 

Voor wie:  Kinderen vanaf ± 6 jaar  
(ouders van harte welkom)

Datum: Zaterdag 23 juni 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Verzamelen bij het carillon

Samen tekenen en schilderen in de tuin 
Elke Nellesteiner die zin heeft om samen met buurtgenoten een middag te schilderen of te tekenen nodigen we uit in 
de nutstuin van Leusdenhof.  Na het succes van vorig jaar organiseren we opnieuw een teken/schildermiddag in de 
tuin. Wat je gaat maken is aan jou. Maar je kunt je ongetwijfeld laten inspireren door de bloemen en planten om je heen. 
Voor koffie en thee met iets lekkers erbij wordt gezorgd. Neem je eigen materiaal mee en vergeet je schildersezel niet. 
Als je die niet hebt, zoeken we een oplossing. Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege de groepsgrootte. 

Voor wie:  Iedereen (kinderen o.b.v. een volwassene)
Datum:  Zondag 15 juli (alternatief bij regen: zondag 22 juli) 
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Plaats: Nutstuincomplex Leusdenhof (achter blok H) Zomers mediterraan buffet 

Professionaliteit en liefde voor het vak zijn de ken-
merken in de keuken van buurtgenoot Isam Nadaf.  
Hij bereidt zijn gerechten met uiterste zorg, iedere 
dag met verse ingrediënten en de beste specerijen.  
Conserveringsmiddelen worden niet gebruikt. De ge-
rechten zijn het resultaat van jarenlange ervaring 
met de mediterrane keuken en gebaseerd op traditie, 
maar wel met een vleugje vernieuwing.
Deze professionele kok kookt eenmalig tegen een 
vriendenprijs voor buurtgenoten uit Nellestein. Een 
unieke kans om kennis te maken met zijn rijke aanbod 
aan amuses, salades, ovenschotels en gegrilde ge-
rechten. Kijk voor nadere informatie op www.mbuffet.nl.
Aanmeldingen graag ruim op tijd, uiterlijk 10 juli, in 
verband met de voorbereidingen.
 
Voor wie:  Iedereen
Datum: Zaterdag 21 juli 
Tijd: Vanaf 18.00 uur
Plaats: Terrein en gebouw Zeilvereniging Gaasperplas
Kosten:  € 10, voor volwassenen, € 5, voor kinderen 

tot 12 jaar. De drankjes aan de bar van de 
Zeilvereniging zijn voor eigen rekening.
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