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Dichten over vriendschap
Vrienden heb je in allerlei soorten: beste vrienden,  
school- of sportvrienden, soms-niet-zo-aardige vrienden,  
fantasievrienden… te veel om op te noemen. En wat is 
vriendschap eigenlijk?
Met dit thema van de Kinderboekenweek gaan we aan 
de slag. Jullie maken deze middag je eigen gedichten, 
helpen elkaar daarbij en lezen ze aan elkaar voor. 
Ook teken je er een illustratie bij.
Van jullie gedichten, met de illustraties ernaast, maken 
we een boekje. Een echte dichtbundel van jezelf!

Voor wie:  Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 die houden van 
spelen met taal

Datum:  Vrijdagmiddag 5 oktober (bij veel inschrijvingen 
nogmaals op 12 oktober)

Activiteiten voor kinderen Plannen voor 2019

Programmeer een robot!
Robots nemen steeds meer werk over. Wist je bij-
voorbeeld dat een vaatwasser ook een soort robot 
is? Geef je op voor deze workshop robots program-
meren als je graag bezig bent met techniek.
Tijdens de workshop ga je in tweetallen een robot 
zo aansturen dat hij zelf de weg kan vinden en din-
gen kan ontwijken. Dit doe je met behulp van een 
micro:bit, een soort mini-computer die door de BBC 
speciaal voor kinderen ontwikkeld is en die met een 
makkelijke grafische taal (Microblocks) werkt.

Voor wie:  Kinderen uit groep 6, 7 en 8 die van techniek en 
rekenen houden 

Datum:  Vrijdagochtend 9 en 16 november

40 jaar Nellestein: doe mee!
Zoals je al in de nieuwsbrief van de Bewoners
vereniging Nellestein (BVN) hebt kunnen 
 lezen, zijn we van plan om er  volgend jaar 
gezamenlijk een feestelijk  jubileumjaar van 
te maken. In de komende maanden maken 
we hiervoor con crete plannen. Als het aan 
ons ligt willen we daarbij zoveel mogelijk 
bewoners,  ondernemers en organisaties uit 
de buurt  betrekken.  Vanuit de Zeilvereniging 
en de Openbare Basisschool Nellestein zijn 
intussen al eerste  aantrekkelijke ideeën 
aan geleverd. Hopelijk volgen er nog veel 
meer vanuit de wijk! 

Naast de viering van het jubileum met fees
telijke activiteiten zal er in 201 9 ook een 
j ubileumuitgave verschijnen over Nellestein 
toen, nu en in de toekomst. Oproepen voor 
concrete bijdragen van bewoners hieraan 
maken we kenbaar via de bekende kanalen.

Wil je actief meedenken en meedoen bij de 
voorbereidingen van de activiteiten en/of 
de jubileumuitgave? Meld je dan z.s.m. aan, 
zodat we je kunnen uitnodigen voor het 
eerstkomende overleg. Heb je weinig tijd, 
maar wel een goed idee? Laat het ons weten!

Alle activiteiten in deze folder worden georganiseerd door en voor buurt bewoners van Nellestein. 

We kunnen ze, dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam, gratis of tegen een kleine  

vergoeding aanbieden. 

Kijk voor aanvullende informatie en verslagen van onze activiteiten op:

www.bvnellestein.nl 

www.nellesteiner.homestead.com

www.facebook.com/activiteitenNellestein/ 

www.facebook.com/groups/Nellestein/ 

Omdat er in de afgelopen tijd nauwelijks aanmeldingen waren voor onze buitenschoolse activiteiten met 
kinderen, bieden we ze in samenwerking met de Openbare Basisschool Nellestein vanaf nu aan op vrijdagen 
onder schooltijd. Aanmelden kan via een intekenlijst op school. Wees er op tijd bij in verband met de 
groepsgrootte. Voor dit najaar staan de volgende twee activiteiten gepland:
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Herfst in de buurt
Oktober is een mooie maand om samen te genieten 
van padden stoelen, herfstkleuren en -geuren en 
trekvogels op de Gaasperplas. Daarom gaan we  
– onder leiding van buurtgenoot Jan Brandenbarg – 
graag op pad met iedereen die zin heeft in een flinke 
herfstwandeling door het park en rond de plas. 
Trek stevige wandelschoenen aan, zorg voor warme 
kleding en neem, als je die hebt of kunt lenen, een 
verrekijker mee.

Vooraf aanmelden graag, zodat we bij het vertrekpunt 
weten wanneer de groep compleet is. 

Voor wie: Iedereen
Datum:  Zaterdag 13 oktober (reservedatum bij regen: 

20 oktober)
Tijd: 13.00 – ± 15.00 uur 
Plaats: Verzamelen bij ingang metrostation Gaasperplas

Activiteiten najaar 2018
Tweede Nellesteiner Pub Quiz 
Onze eerste pub quiz dichtbij huis was een groot 
succes met maar liefst negen deelnemende teams. 
Van verschillende kanten hoorden we achteraf dat het 
niet bij deze eenmalige activiteit zou moeten blijven. 
Daarom gaan we dit najaar ‘in de herhaling’ met 
nieuwe rubrieken en vragen. Je kunt je eigen team 
samenstellen, maar je ook individueel aanmelden. 
De buurtgenoten die de vorige keer voor een 
heerlijke maaltijd zorgden, zullen deze keer weer 
voor ons koken. Wij verheugen ons op een vrolijke 
avond met deelnemende teams uit de vorige ronde 
én nieuwe gezichten!

Aanmeldingen graag ruim op tijd, uiterlijk 2 november, 
in verband met de voorbereidingen voor de maaltijd 
en de indeling van de teams. 

Voor wie:  Iedereen vanaf 14 jaar
Datum: Vrijdag 9 november 
Tijd:  Vanaf 17.30 uur inloop, 18.00 uur maaltijd,  

19.30 – 21.30 uur quiz, ± 22.00 uur prijsuitreiking
Plaats: Gebouw Zeilvereniging Gaasperplas
Kosten:  € 5, per persoon. De drankjes aan de bar van 

de Zeilvereniging zijn voor eigen rekening.

Bach in de Bijlmer
De Bijlmer (en dat geldt voor heel Zuidoost) is altijd vol muziek uit alle  windstreken. 
Klassiek hoor je zelden, al is er wel het vermaarde Leerorkest en Bijlmer  Klassiek 
in het Bijlmer Parktheater. Maar altijd weinig Bach, al zou je met al die kerken 
in ons stadsdeel iets anders verwachten, want Johann Sebastian Bach heeft 
veel muziek voor de kerk geschreven. Hij wordt beschouwd als de grootste 
componist aller tijden en wordt, samen met Albert Einstein, Leonardo da Vinci 
en William Shakespeare gerekend tot de grote genieën. Daarom mag er best 
wat meer Bach klinken in Zuidoost, waaronder zeker ook hier in Nellestein!
Buurtgenoot Govert Jan Bach, verre familie van de grote componist, schreef 
vijf boeken over zijn beroemde naamgenoot. Voor Bachliefhebbers en zeker 
ook voor wie wel eens nader kennis wil maken met deze componist geeft hij 
een lezing met muziekvoorbeelden. 
 
Vooraf aanmelden graag in verband met de voorbereiding.

Voor wie:  Volwassenen Datum: Donderdag 22 november
Tijd:	 	Vanaf	19.30	uur	inloop	met	koffie/thee,	lezing	van	20.00	–	22.00	uur
Plaats:  Gebouw Zeilvereniging Gaasperplas
Kosten:  De drankjes aan de bar van de Zeilvereniging zijn voor eigen rekening.

Nog nagenietend van het  zomerseizoen, 

met als hoogtepunt het openlucht-

concert van EVA Vocaal en Mosa Brass, 

presenteren wij in deze folder onze 

najaarsactiviteiten.

Meedoen? Stuur bijtijds je aanmelding 

voor de activiteit(en) naar keuze. Daar-

mee maak je het ons mogelijk om tijdig 

te plannen, afgestemd op het aantal 

deelnemers. Ook voor jezelf van belang 

als je verzekerd wilt zijn van deelname. 

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;

 het aantal personen dat je aanmeldt;

 bij aanmelden van kinderen ook hun leeftijd.

Je ontvangt van ons een bevestiging  
van deelname. 

Haken en breien
Tijdens de workshop haken en breien op 30 mei jl. 
ontstond bij de deelnemers het idee om maandelijks 
bij elkaar te komen en daarmee te beginnen na de 
zomervakantie. Inmiddels is deze haak- en breiclub 
op 5 september gestart. Het is nu nog een kleine 
groep, die uitgebreid kan worden met beginners en 
gevorderden, jong en oud. 
Heb je zin om je hierbij aan te sluiten? 
Meld je dan via activiteitennellestein@gmail.com.  
 
Voor wie: Iedereen 
Datum: Woensdag 3 oktober en 7 november
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Aula van Openbare Basisschool Nellestein
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