
40 jaar Nellestein 
De eerste voorbereidende gesprekken 
over de viering van het 40-jarig bestaan 
van de wijk zijn al achter de rug. Zowel 
vanuit de BVN als uit de Initiatiefgroep 
Voorzieningen Nellestein (IVON)  
zijn deelnemers aangeschoven. Voor 
een ieder staat vast dat deze samen
werking veelbelovend is en waarschijn-
lijk alleen maar hechter zal worden. Het 
bestuur BVN kijkt uit naar een veelzijdig 
en aantrekkelijk jubileumjaar. Lees hier 
meer over op pagina 6. We hopen veel 
Nellesteiners bij een van de evenemen-
ten te ontmoeten.

Samenwerking met het 
 bewonersplatform Nellestein
Begin december heeft het voltallige 
BVN-bestuur een overleg bijgewoond 
van het bewonersplatform. In aanwezig-
heid van de gebiedsmakelaar Nelle stein 
hebben we vastgesteld dat het naast 
elkaar voort blijven bestaan niet wense-
lijk is. Afspraak is dan ook dat we serieus 
gaan onderzoeken hoe we meer en beter 
kunnen gaan samenwerken in het belang 
van Nellestein. Begin januari zijn we met 
dit onderzoek aan de slag gegaan. Wij 
zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.   

Het soort hulp dat Nellestein voor 
Elkaar (NvE) voor ogen staat bestaat 
uit diverse soorten hulp op praktisch 
gebied of gewoon voor de gezellig
heid. 

Samenwerking met Buren
netwerk
Nellestein voor Elkaar komt voort 
uit de Initiatiefgroep Voorzieningen 
Nellestein (IVON) en wordt gedragen 
door de buurtbewoners Elly Wolfs, 
Michel Idsinga en Marlies de Wijs. Alle 
drie hebben een achtergrond op hetzij 
bestuurlijk of maatschappelijk gebied 

en/of hebben affiniteit met praktische 
(ouderen)zorg.
In de opstartfase zochten ze contact 
met het Burennetwerk. Deze Amster-
damse organisatie heeft in de afgelo-
pen 8 jaar veel ervaring opgebouwd 
en beschikt over een administratie
systeem en een helpdesk waarvan 
Nellestein voor Elkaar gebruik kan 
maken. Inmiddels zijn er via Burennet-
werk honderden mensen die in allerlei 
Amsterdamse buurten als ’goede buur’ 
fungeren. 

Veel Nellesteiners zijn gewend hun eigen zaakjes zelf te regelen. Het kan echter gebeuren dat het tijdelijk, of wat langer, niet 
echt lukt om praktische dingen voor elkaar te krijgen. Dat iemand uit het eigen netwerk daarvoor te ver weg woont of het net
werk is uitgedund. Langer zelfstandig thuis wonen vraagt soms om een vangnet dat de zorgsector niet altijd kan leveren. Mantel
zorgers worden vaak al te zwaar belast. Vaak gaat het om relatief klein ongemak dat met weinig inspanning verholpen kan 
worden. Daarom hebben enkele buurtbewoners de koppen bij elkaar gestoken en na onderzoek geconcludeerd dat de opzet 
van een burenhulporganisatie in de wijk kansrijk is. Dit heeft geleid tot de oprichting op 2 oktober jl. van Nellestein voor Elkaar.
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Lijkt de container vol? Kijk eerst aan de achterzijde, daar is ook een klep.

NIEUWJAARSWENS

Het bestuur BVN wenst  
alle bewoners van Nellestein 

een voorspoedig 2019  
met als leidend thema

onderlinge verbinding.

Voor het thema ‘Schoon, Heel en Veilig’ heeft de commissie 
Woonomgeving contact met de gebiedsbeheerder voor 
Gaasperdam en Driemond. Deze beheerder werkt bij de dienst 
Stadswerken (onderdeel van Stadsbeheer) en is de verantwoor
delijke ambtenaar voor een belangrijk deel van de uitvoerende 
werkzaamheden in de openbare ruimte in onze wijk.

In het afgelopen 1½ jaar zijn de regelmatige wisselingen in 
de personele bezetting in deze functie een remmende factor 
geweest op de uitvoering van de gewenste werkzaamheden. 
In de herfst hebben de leden van de commissie kennis gemaakt 
met de nieuwe gebiedsbeheerder Anja Binnekamp. Het is te 
hopen dat zij langer aanblijft, zodat er een goede samenwer-
kingsrelatie kan worden opgebouwd. Met haar is in oktober 
haar eerste wijkschouw gelopen. Daarbij is haar nadrukkelijk 
te kennen gegeven dat de commissie niet tevreden is over de 
uitvoering van veel van de punten die steeds opnieuw aange-
dragen moeten worden, omdat de uitvoering niet plaatsvindt. 
Te denken valt aan onderhoud aan bankjes, witte arcaden, 
basketbalveld en zo meer. Gelukkig heeft ander onderhoud 
wel plaatsgevonden, zoals verwijdering van onkruid bij de 
bergingen, verbreding van paden, herstel van verzakte be-
stratingen. Dit soort onderhoud vereist een vaste regelmaat, 
waaraan het nogal eens schort. Daarom blijft de commissie 
een kritische vinger aan de pols houden.

Tip voor plastic afval
Wanneer de container voor plastic afval vol lijkt, zet je plastic 
afval er niet naast, maar kijk eerst aan de andere kant van de 
container. Daar is ook een klep, er kan vaak nog heel veel bij. 

Toch vol? Meld het via 14020, via internet met de ‘Verbeter de 
buurt’-app of via het meldingsformulier openbare ruimten van 
de gemeente Amsterdam. Ga naar de pagina Woonomgeving 
op de BVN-website voor de directe link naar dit formulier. 

In eerdere nieuwsbrieven kondigden we al aan dat de BVN en 
de Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein (IVON) zich geza-
menlijk voorbereiden op het 40-jarig jubileum van onze wijk.
Als start hebben we eind 2018 in twee bijeenkomsten een 
inventarisatie gemaakt van ideeën en daar een eerste keuze 
uit gemaakt. Aan deze bijeenkomsten namen ook de directeur 
van de Openbare Daltonschool Nellestein (ODN) en enkele 
nieuwe bewoners uit de wijk actief deel.

Om van het jubileum een succes te maken is een grote(re) 
groep bewoners nodig, die samen met ons actief aan de slag 
gaan. We zijn o.a. op zoek naar buurtgenoten die:
• mee willen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van 

een of meerdere festiviteiten;
• onderzoek willen doen naar de geschiedenis van de wijk 

(o.a. in het Stadsarchief);
• ‘historisch’ materiaal (bijv. brochures, foto’s) in hun bezit hebben;
• medebewoners willen interviewen of zelf geïnterviewd 

willen worden;
• incidenteel hand en spandiensten willen verrichten.

Meedoen? 
Meld je dan z.s.m. aan via info@bvnellestein.nl of  
activiteitennellestein@gmail.com. Telefonisch aanmelden kan 
op 020  697 08 48 (Nelleke Brandenbarg).
Houd de website in de gaten voor actuele informatie.
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Contact:  info@bvnellestein.nl 
 www.bvnellestein.nl 
 Leerdamhof 442, 1108 EC Amsterdam

Kijk ook eens op Nellestein Online (www.nellesteiner.
homestead.com), de onafhankelijke en particuliere 
site van buurtbewoner Jan Sanner over Nellestein  
met nieuwtjes, wetenswaardigheden, nuttige adressen 
en meer.

info@bvnellestein.nl | KvK 40538956
Bank: IBAN NL47 INGB 0007 2876 57
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NIEUW VERENIGINGSJAAR 
Lidmaatschap 2019

Bij de start van de interimbestuurs
periode op 10 december 2017 was 
het ledenaantal erg laag en dat 
bleef zo tot de eerste twee maanden 
van 2018. De BVNnieuwsbrieven en 
de nieuwe website die in het voor
jaar verschenen hebben vertrouwen 
gegeven, want veel Nellesteiners 
hebben daarna hun lidmaatschap 
2018 alsnog voldaan. Zo konden we 
in de aanloop naar de Algemene 
Leden vergadering eind september en 
ook nog daarna het ledenaantal zien 
groeien naar 140. Een mooi resultaat, 
waarvoor dank aan alle leden. 

Actualiseer je lidmaatschap 
Omdat het BVN-lidmaatschap per 
kalenderjaar loopt, ont vangen alle 
leden waarvan een mail- of postadres 
bekend is, een persoonlijke uitnodiging 
om hun lidmaatschapsbijdrage voor 
2019 te voldoen. Ontvang je geen be-
richt hierover dan betekent dit dat we 
geen contactgegevens van je hebben. 
Daarom een verzoek aan alle leden 
om bij de overmaking van de lidmaat-
schapsbijdrage 2019 adres en mailadres 
te vermelden.
De ALV heeft op 24 september 2018 
goedgekeurd de lidmaat schapsbijdrage 

per 1 januari te verhogen naar € 10,-.  
Je bijdrage is welkom op NL47 INGB 
0007 2876 57 t.n.v. Bewonersvereniging 
Nellestein. 
 

samen staan we sterk
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EEN NIEUW GEZICHT EN EEN VERRASSING

SPORTIEF BEWEGEN NELLESTEIN

Commissie Nutstuinen

Kom in actie

Gaasperplaspark
In het afgelopen jaar is door een grote groep betrokken bewo-
ners, waaronder BVN-leden, nagedacht over de toekomst van 
het Gaasperplaspark. In december is het voorlopige resultaat 
van al deze inspanningen gepresenteerd in een (concept)struc-
tuurschets. Deze structuurschets wordt de komende maanden op 
o.a. financiële haalbaarheid getoetst. Vooralsnog is het bestuur 
van de BVN tevreden met deze schets. Naar ons idee is er een 
redelijke balans gevonden tussen allerlei deelbelangen (natuur, 
cultuur, recreatie etc.). Wat ons betreft is in een gerenoveerd 
park geen plek meer voor grootschalige festivals. Een nadruk-
kelijke wens is nader onderzoek naar de mogelijkheden voor 
zelfbeheer van onderdelen van het park. Voor meer info: 
www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas

Leksmondplein 5
De ontwikkelingen rond de voorgenomen bouw van een kerk 
op het Leksmondplein zijn in een stroomversnelling gekomen. 
Eind december 2018 diende het kerkgenootschap REPLIB een 
bouwaanvraag in. Ondertussen heeft een groep van omwo-
nenden, na dringende verzoeken van hun kant en ondersteund 
door een brandbrief van het bestuur van de BVN voor de 
maand januari drie afspraken kunnen maken:
• een gesprek met de bij de aanvraag betrokken ambtenaren 

van het stadsdeel;
• een bijeenkomst om  direct omwonenden te informeren;
• een gesprek met stadsdeelbestuurders Tanja Jadnanansing 

en Dirk de Jager.
Verslagen van deze overleggen verschijnen op onze website.

Lopikhof 1
Het verkrijgen van een buurthuis in Nellestein blijft voor de 
BVN topprioriteit. Het bestuur prijst zich gelukkig dat een 
aantal zeer actieve bewoners zich in de werkgroep Lopik-
hof 1 inzet om dit doel te bereiken. Lees meer over de laatste 
ontwikkelingen op pagina 4.

Relatie met het stadsdeel
Het jaar 2018 eindigde wat de BVN betreft enigszins in mineur. 
Vooral de gang van zaken rond de totstandkoming van het 
gebiedsplan Gaasperdam-Driemond 2019 noodzaakte de 
BVN tot een zeer kritische reactie naar zowel de ambtenaren 
als het bestuur. Gelukkig is de kritiek uit Nellestein en ook uit 
andere delen van Gaasperdam-Driemond ter harte genomen. 
In januari/februari komt er een herkansing waarin bewoners 
de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de invulling 
van het gebiedsplan 2019.
Op 10 januari vond een kennismaking plaats van de voorzitter 
van het dagelijks bestuur van het stadsdeel, Tanja Jadnanansing, 
met een delegatie uit Nellestein van het bestuur BVN, de 
Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein en het Bewoners-
platform. De kennismaking vond plaats in een zeer open en 
positieve sfeer. Het begin van 2019 stemt dus hoopvol. Als het 
gaat om de samenwerking tussen gemeente en Nellestein 
heeft de BVN een motto voorgesteld: ‘betrokkenheid vooraf 
in plaats van bezwaren achteraf’. Volg de ontwikkelingen 
op onze website www.bvnellestein.nl. 

In september 2017 werd in de wijk de folder Sportief 
 Bewegen in Nellestein voor 55+ verspreid, een initiatief 
van Sportstimulering Zuidoost. Onder begeleiding van Frans 
 Somers, instructeur bij deze organisatie, is een groep van 
10-15 Nellesteiners inmiddels alweer meer dan een jaar actief 
aan de slag. Aan de hand van eenvoudige bewegingsoefe-
ningen worden op een laagdrempelige manier de spieren 
geactiveerd en souplesse ontwikkeld.

Ondanks het feit dat er in de wijk geen binnenruimte voor ons 
beschikbaar is gaat de groep altijd door tenzij het regent 
(meer dan een paar druppels of bij regelmatige buien), het 
hagelt of sneeuwt, het te hard waait, of wanneer de instruc-
teur op vakantie is. Bij incidentele afwezigheid van Frans 
vangt de groep het onderling op.

Bij droog weer vindt het Sportief Bewegen plaats, elke dins
dag van 10:00 tot 11:00 uur, centraal in Nellestein op het 

tennisveld bij het carillon. Iedereen mag aansluiten, ook als je 
geen 55+ bent.
Voor de kosten hoef je het niet te laten: voor 12 lessen betaal 
je maar € 20,-. En met een stadspas met groene stip doe je 
zelfs helemaal gratis mee. Kom het zelf ervaren, je bent van 
harte welkom bij Sportief Bewegen Nellestein.

De helpdesk van Burennetwerk koppelt mensen die op zoek zijn 
naar hulp op een bepaald gebied aan iemand in de buurt die 
het gevraagde als burendienst op zich wil nemen. Per buurt is 
er een coördinator. Voor Nellestein zijn dat Elly en Marlies. Zij 
kennen de mensen die zich als goede buur hebben aangemeld 
en kunnen zo als de verbindende schakel de juiste match maken. 

Goede Buren zijn paraat
Ook in Nellestein wonen ‘goede buren’ die graag willen 
helpen. Naar aanleiding van de dreigende sluiting van het 
Woon- en Zorgcentrum heeft de IVON-werkgroep Lopik-
hof 1 dit voorjaar een enquête in de wijk gehouden over de 
behoefte aan wijkvoorzieningen. Eén enquêtevraag betrof 
de bereidheid tot het verrichten van hand en spandiensten 
in een mogelijk toekomstig buurtcentrum of voor burendien-
sten. Alle mensen die hier positief op hebben gereageerd zijn 
in oktober in de Openbare Daltonschool Nellestein op het 
Leksmondplein uitgenodigd voor de bijeenkomst Nellestein 
voor Elkaar. Er kwamen ± 30 belangstellenden die zich, na 
de informatie over bedoeling en opzet, konden aanmelden 
als deelnemer in het project ’goede buren’. In individuele 
 gesprekken is vervolgens geïnventariseerd wie welke hulp zou 
willen geven. Eind 2018 heeft NvE maar liefst 18 wijkbewoners 
hiervoor geregistreerd!

Voor de duidelijkheid: het gaat uitsluitend om diensten buiten 
de taken van reguliere zorg, zoals bijvoorbeeld Buurtzorg 
deze levert op verpleegkundig gebied en wat thuiszorg-
organisaties doen. 
Het gaat om relatief kleine praktische of sociale dingen (zie 
onder). Ook van belang: iedereen kan een beroep doen op de 
goede buren in Nellestein; het is niet aan leeftijd gebonden.

Het NvE-team heeft zich ook aan de huisartsen en andere 
zorgverleners in het Gezondheidscentrum voorgesteld.  
De flyer met informatie over waar men zich kan aanmelden 
voor wat extra hulp, ligt in de wachtkamer van het Gezond-
heidscentrum.  

Aanmelding van vraag en aanbod
Wil je hulp van een goede buur inschakelen? Die vraag kan 
op twee manieren worden ingediend:
• per mail: helpdesk@burennetwerk.nl  

(website: www.burennetwerk.nl) 
• telefonisch naar Burennetwerk:  020  623 97 71 (maan-

dag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur; bij drukte kan vanaf 
14.00 uur het antwoordapparaat aanstaan om in te spreken).

De precieze hulpvraag wordt vastgesteld en teruggekoppeld 
naar Nellestein voor Elkaar.
Elly en Marlies zoeken de best passende buurtgenoot en 
vragen deze of de hulpvraag schikt. Vervolgens stellen zij 
deze buur voor aan Burennetwerk, die het verdere contact 
legt en de vraag afhandelt.
Wanneer een hulpvraag buiten de mogelijkheden valt van wat 
Burennetwerk beoogt, bemiddelt het tussen de hulpvrager en 
andere organisaties of professionele dienstverlening.

Wil je je ook opgeven als ‘goede buur’ neem dan contact 
op met het NvEteam:
nellesteinvoorelkaar@gmail.com, telefoon: 06 - 21 13 15 53.

Wisseling van de wacht
Na een interimperiode van enkele 
jaren is Jan Brandenbarg teruggetreden 
als mede-beheerder van het complex 
Leusdenhof. De commissie nutstuinen 
is erg blij dat Edmond Monsanto (zie 
foto) deze taak op zich heeft genomen. 
De assistent-beheerder van Leusden-
hof, Vasanti Geestman, heeft aan-
gegeven dat zij door drukke werk-
zaamheden haar taak neerlegt. De 
commissie Nutstuinen dankt haar voor 
al haar inspanningen in de afgelopen 
jaren. Het beheer van het complex 
Leusdenhof berust nu bij Lia Vermee en 
Edmond Monsanto. 
De commissie is ook op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Het is namelijk 

niet wenselijk om het voorzitterschap 
van de commissie nutstuinen en dat 
van de BVN te blijven combineren. 
Voorlopig blijft Jan Brandenbarg nog 
wel aan als interim-voorzitter van de 
commissie.

Jubileumjaar
In de najaarsvergadering van de 
commissie is nagedacht over de viering 
van het 40-jarig jubileum van de wijk 
en dus ook van de nutstuinen. Deze 
viering zal zeker niet ongemerkt aan 
de tuinders voorbij gaan. Wat er gaat 
gebeuren blijft nog even een verras
sing. Over het hoe en wat krijgen zij 
allen te zijner tijd meer te horen. Het 
belooft een goed tuinjaar te worden.

Recente ontwikkelingen: Vervolg van pagina 1 Nellestein voor Elkaar: Vervolg van pagina 1
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• boodschappen doen (kan ook samen);

• wegwijs maken op de computer;

• kleine klusjes in en om huis; 

• handje toesteken in huishouden (bij ziekte);

• koffie/thee drinken (uit of thuis);

• taalondersteuning; 

• spelletje doen, creatief bezig zijn; 

• begeleiding naar de dokter of ziekenhuis;

•  wandelen in of buiten de wijk, bezoekje brengen 

(bijvoorbeeld aan familie);

• naar een museum of concert;

•  anders, want… dit is geen uitputtende  opsomming.
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Edmond Monsanto.

Voorzijde flyer.

Sportief bewegen: elke dinsdag van 10 tot 11 op het tennisveld bij het carillon.

Lopikhof 1.

Na maandenlang vergeefse pogingen is de werkgroep 
Lopikhof 1 eindelijk in gesprek gekomen met Ymere, de 
eigenaar van het gebouw Lopikhof 1. Dat verliep posi
tief. Er is nu beweging richting een tijdelijk plan voor het 
 voormalige Amsta Woon en Zorgcentrum. 

Vanuit de gemeente is opnieuw aan 
Ymere gemeld dat op deze plek in ieder 
geval ouderenhuisvesting gerealiseerd 
dient te worden. En dat daarbij op de 
begane grond voorzieningen moeten 
komen voor zowel de bewoners van 
het pand als de wijkbewoners; een 
plek waar men elkaar kan ontmoeten en 
activiteiten georganiseerd kunnen wor-
den. Amsta wordt opnieuw huurder van 
het complex en krijgt de verantwoorde-
lijkheid voor de praktische invulling van 
het ‘maatschappelijk’ programma. 

De werkgroep Lopikhof 1 wil nu op 
afzienbare termijn een afspraak met 

Amsta om verder te praten over hoe de wensen vanuit de wijk 
daarbij invulling kunnen krijgen. 

In de tussentijd ontwikkelt Ymere een plan voor deze locatie 
voor op de langere termijn, waarin tegemoet wordt  gekomen 
aan de eisen van het stadsdeel en de wensen uit de wijk. 

Werkgroep Lopikhof 1

ONTWIKKELING IN EEN TAAI DOSSIER

Wordt vervolgd.

Variëteit aan mogelijkheden
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Kom in actie

Gaasperplaspark
In het afgelopen jaar is door een grote groep betrokken bewo-
ners, waaronder BVN-leden, nagedacht over de toekomst van 
het Gaasperplaspark. In december is het voorlopige resultaat 
van al deze inspanningen gepresenteerd in een (concept)struc-
tuurschets. Deze structuurschets wordt de komende maanden op 
o.a. financiële haalbaarheid getoetst. Vooralsnog is het bestuur 
van de BVN tevreden met deze schets. Naar ons idee is er een 
redelijke balans gevonden tussen allerlei deelbelangen (natuur, 
cultuur, recreatie etc.). Wat ons betreft is in een gerenoveerd 
park geen plek meer voor grootschalige festivals. Een nadruk-
kelijke wens is nader onderzoek naar de mogelijkheden voor 
zelfbeheer van onderdelen van het park. Voor meer info: 
www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas

Leksmondplein 5
De ontwikkelingen rond de voorgenomen bouw van een kerk 
op het Leksmondplein zijn in een stroomversnelling gekomen. 
Eind december 2018 diende het kerkgenootschap REPLIB een 
bouwaanvraag in. Ondertussen heeft een groep van omwo-
nenden, na dringende verzoeken van hun kant en ondersteund 
door een brandbrief van het bestuur van de BVN voor de 
maand januari drie afspraken kunnen maken:
• een gesprek met de bij de aanvraag betrokken ambtenaren 

van het stadsdeel;
• een bijeenkomst om  direct omwonenden te informeren;
• een gesprek met stadsdeelbestuurders Tanja Jadnanansing 

en Dirk de Jager.
Verslagen van deze overleggen verschijnen op onze website.

Lopikhof 1
Het verkrijgen van een buurthuis in Nellestein blijft voor de 
BVN topprioriteit. Het bestuur prijst zich gelukkig dat een 
aantal zeer actieve bewoners zich in de werkgroep Lopik-
hof 1 inzet om dit doel te bereiken. Lees meer over de laatste 
ontwikkelingen op pagina 4.

Relatie met het stadsdeel
Het jaar 2018 eindigde wat de BVN betreft enigszins in mineur. 
Vooral de gang van zaken rond de totstandkoming van het 
gebiedsplan Gaasperdam-Driemond 2019 noodzaakte de 
BVN tot een zeer kritische reactie naar zowel de ambtenaren 
als het bestuur. Gelukkig is de kritiek uit Nellestein en ook uit 
andere delen van Gaasperdam-Driemond ter harte genomen. 
In januari/februari komt er een herkansing waarin bewoners 
de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de invulling 
van het gebiedsplan 2019.
Op 10 januari vond een kennismaking plaats van de voorzitter 
van het dagelijks bestuur van het stadsdeel, Tanja Jadnanansing, 
met een delegatie uit Nellestein van het bestuur BVN, de 
Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein en het Bewoners-
platform. De kennismaking vond plaats in een zeer open en 
positieve sfeer. Het begin van 2019 stemt dus hoopvol. Als het 
gaat om de samenwerking tussen gemeente en Nellestein 
heeft de BVN een motto voorgesteld: ‘betrokkenheid vooraf 
in plaats van bezwaren achteraf’. Volg de ontwikkelingen 
op onze website www.bvnellestein.nl. 

In september 2017 werd in de wijk de folder Sportief 
 Bewegen in Nellestein voor 55+ verspreid, een initiatief 
van Sportstimulering Zuidoost. Onder begeleiding van Frans 
 Somers, instructeur bij deze organisatie, is een groep van 
10-15 Nellesteiners inmiddels alweer meer dan een jaar actief 
aan de slag. Aan de hand van eenvoudige bewegingsoefe-
ningen worden op een laagdrempelige manier de spieren 
geactiveerd en souplesse ontwikkeld.

Ondanks het feit dat er in de wijk geen binnenruimte voor ons 
beschikbaar is gaat de groep altijd door tenzij het regent 
(meer dan een paar druppels of bij regelmatige buien), het 
hagelt of sneeuwt, het te hard waait, of wanneer de instruc-
teur op vakantie is. Bij incidentele afwezigheid van Frans 
vangt de groep het onderling op.

Bij droog weer vindt het Sportief Bewegen plaats, elke dins
dag van 10:00 tot 11:00 uur, centraal in Nellestein op het 

tennisveld bij het carillon. Iedereen mag aansluiten, ook als je 
geen 55+ bent.
Voor de kosten hoef je het niet te laten: voor 12 lessen betaal 
je maar € 20,-. En met een stadspas met groene stip doe je 
zelfs helemaal gratis mee. Kom het zelf ervaren, je bent van 
harte welkom bij Sportief Bewegen Nellestein.

De helpdesk van Burennetwerk koppelt mensen die op zoek zijn 
naar hulp op een bepaald gebied aan iemand in de buurt die 
het gevraagde als burendienst op zich wil nemen. Per buurt is 
er een coördinator. Voor Nellestein zijn dat Elly en Marlies. Zij 
kennen de mensen die zich als goede buur hebben aangemeld 
en kunnen zo als de verbindende schakel de juiste match maken. 

Goede Buren zijn paraat
Ook in Nellestein wonen ‘goede buren’ die graag willen 
helpen. Naar aanleiding van de dreigende sluiting van het 
Woon- en Zorgcentrum heeft de IVON-werkgroep Lopik-
hof 1 dit voorjaar een enquête in de wijk gehouden over de 
behoefte aan wijkvoorzieningen. Eén enquêtevraag betrof 
de bereidheid tot het verrichten van hand en spandiensten 
in een mogelijk toekomstig buurtcentrum of voor burendien-
sten. Alle mensen die hier positief op hebben gereageerd zijn 
in oktober in de Openbare Daltonschool Nellestein op het 
Leksmondplein uitgenodigd voor de bijeenkomst Nellestein 
voor Elkaar. Er kwamen ± 30 belangstellenden die zich, na 
de informatie over bedoeling en opzet, konden aanmelden 
als deelnemer in het project ’goede buren’. In individuele 
 gesprekken is vervolgens geïnventariseerd wie welke hulp zou 
willen geven. Eind 2018 heeft NvE maar liefst 18 wijkbewoners 
hiervoor geregistreerd!

Voor de duidelijkheid: het gaat uitsluitend om diensten buiten 
de taken van reguliere zorg, zoals bijvoorbeeld Buurtzorg 
deze levert op verpleegkundig gebied en wat thuiszorg-
organisaties doen. 
Het gaat om relatief kleine praktische of sociale dingen (zie 
onder). Ook van belang: iedereen kan een beroep doen op de 
goede buren in Nellestein; het is niet aan leeftijd gebonden.

Het NvE-team heeft zich ook aan de huisartsen en andere 
zorgverleners in het Gezondheidscentrum voorgesteld.  
De flyer met informatie over waar men zich kan aanmelden 
voor wat extra hulp, ligt in de wachtkamer van het Gezond-
heidscentrum.  

Aanmelding van vraag en aanbod
Wil je hulp van een goede buur inschakelen? Die vraag kan 
op twee manieren worden ingediend:
• per mail: helpdesk@burennetwerk.nl  

(website: www.burennetwerk.nl) 
• telefonisch naar Burennetwerk:  020  623 97 71 (maan-

dag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur; bij drukte kan vanaf 
14.00 uur het antwoordapparaat aanstaan om in te spreken).

De precieze hulpvraag wordt vastgesteld en teruggekoppeld 
naar Nellestein voor Elkaar.
Elly en Marlies zoeken de best passende buurtgenoot en 
vragen deze of de hulpvraag schikt. Vervolgens stellen zij 
deze buur voor aan Burennetwerk, die het verdere contact 
legt en de vraag afhandelt.
Wanneer een hulpvraag buiten de mogelijkheden valt van wat 
Burennetwerk beoogt, bemiddelt het tussen de hulpvrager en 
andere organisaties of professionele dienstverlening.

Wil je je ook opgeven als ‘goede buur’ neem dan contact 
op met het NvEteam:
nellesteinvoorelkaar@gmail.com, telefoon: 06 - 21 13 15 53.

Wisseling van de wacht
Na een interimperiode van enkele 
jaren is Jan Brandenbarg teruggetreden 
als mede-beheerder van het complex 
Leusdenhof. De commissie nutstuinen 
is erg blij dat Edmond Monsanto (zie 
foto) deze taak op zich heeft genomen. 
De assistent-beheerder van Leusden-
hof, Vasanti Geestman, heeft aan-
gegeven dat zij door drukke werk-
zaamheden haar taak neerlegt. De 
commissie Nutstuinen dankt haar voor 
al haar inspanningen in de afgelopen 
jaren. Het beheer van het complex 
Leusdenhof berust nu bij Lia Vermee en 
Edmond Monsanto. 
De commissie is ook op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Het is namelijk 

niet wenselijk om het voorzitterschap 
van de commissie nutstuinen en dat 
van de BVN te blijven combineren. 
Voorlopig blijft Jan Brandenbarg nog 
wel aan als interim-voorzitter van de 
commissie.

Jubileumjaar
In de najaarsvergadering van de 
commissie is nagedacht over de viering 
van het 40-jarig jubileum van de wijk 
en dus ook van de nutstuinen. Deze 
viering zal zeker niet ongemerkt aan 
de tuinders voorbij gaan. Wat er gaat 
gebeuren blijft nog even een verras
sing. Over het hoe en wat krijgen zij 
allen te zijner tijd meer te horen. Het 
belooft een goed tuinjaar te worden.

Recente ontwikkelingen: Vervolg van pagina 1 Nellestein voor Elkaar: Vervolg van pagina 1
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• boodschappen doen (kan ook samen);

• wegwijs maken op de computer;

• kleine klusjes in en om huis; 

• handje toesteken in huishouden (bij ziekte);

• koffie/thee drinken (uit of thuis);

• taalondersteuning; 

• spelletje doen, creatief bezig zijn; 

• begeleiding naar de dokter of ziekenhuis;

•  wandelen in of buiten de wijk, bezoekje brengen 

(bijvoorbeeld aan familie);

• naar een museum of concert;

•  anders, want… dit is geen uitputtende  opsomming.
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Edmond Monsanto.

Voorzijde flyer.

Sportief bewegen: elke dinsdag van 10 tot 11 op het tennisveld bij het carillon.

Lopikhof 1.

Na maandenlang vergeefse pogingen is de werkgroep 
Lopikhof 1 eindelijk in gesprek gekomen met Ymere, de 
eigenaar van het gebouw Lopikhof 1. Dat verliep posi
tief. Er is nu beweging richting een tijdelijk plan voor het 
 voormalige Amsta Woon en Zorgcentrum. 

Vanuit de gemeente is opnieuw aan 
Ymere gemeld dat op deze plek in ieder 
geval ouderenhuisvesting gerealiseerd 
dient te worden. En dat daarbij op de 
begane grond voorzieningen moeten 
komen voor zowel de bewoners van 
het pand als de wijkbewoners; een 
plek waar men elkaar kan ontmoeten en 
activiteiten georganiseerd kunnen wor-
den. Amsta wordt opnieuw huurder van 
het complex en krijgt de verantwoorde-
lijkheid voor de praktische invulling van 
het ‘maatschappelijk’ programma. 

De werkgroep Lopikhof 1 wil nu op 
afzienbare termijn een afspraak met 

Amsta om verder te praten over hoe de wensen vanuit de wijk 
daarbij invulling kunnen krijgen. 

In de tussentijd ontwikkelt Ymere een plan voor deze locatie 
voor op de langere termijn, waarin tegemoet wordt  gekomen 
aan de eisen van het stadsdeel en de wensen uit de wijk. 

Werkgroep Lopikhof 1

ONTWIKKELING IN EEN TAAI DOSSIER

Wordt vervolgd.

Variëteit aan mogelijkheden



2 3 4

EEN NIEUW GEZICHT EN EEN VERRASSING

SPORTIEF BEWEGEN NELLESTEIN

Commissie Nutstuinen

Kom in actie

Gaasperplaspark
In het afgelopen jaar is door een grote groep betrokken bewo-
ners, waaronder BVN-leden, nagedacht over de toekomst van 
het Gaasperplaspark. In december is het voorlopige resultaat 
van al deze inspanningen gepresenteerd in een (concept)struc-
tuurschets. Deze structuurschets wordt de komende maanden op 
o.a. financiële haalbaarheid getoetst. Vooralsnog is het bestuur 
van de BVN tevreden met deze schets. Naar ons idee is er een 
redelijke balans gevonden tussen allerlei deelbelangen (natuur, 
cultuur, recreatie etc.). Wat ons betreft is in een gerenoveerd 
park geen plek meer voor grootschalige festivals. Een nadruk-
kelijke wens is nader onderzoek naar de mogelijkheden voor 
zelfbeheer van onderdelen van het park. Voor meer info: 
www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas

Leksmondplein 5
De ontwikkelingen rond de voorgenomen bouw van een kerk 
op het Leksmondplein zijn in een stroomversnelling gekomen. 
Eind december 2018 diende het kerkgenootschap REPLIB een 
bouwaanvraag in. Ondertussen heeft een groep van omwo-
nenden, na dringende verzoeken van hun kant en ondersteund 
door een brandbrief van het bestuur van de BVN voor de 
maand januari drie afspraken kunnen maken:
• een gesprek met de bij de aanvraag betrokken ambtenaren 

van het stadsdeel;
• een bijeenkomst om  direct omwonenden te informeren;
• een gesprek met stadsdeelbestuurders Tanja Jadnanansing 

en Dirk de Jager.
Verslagen van deze overleggen verschijnen op onze website.

Lopikhof 1
Het verkrijgen van een buurthuis in Nellestein blijft voor de 
BVN topprioriteit. Het bestuur prijst zich gelukkig dat een 
aantal zeer actieve bewoners zich in de werkgroep Lopik-
hof 1 inzet om dit doel te bereiken. Lees meer over de laatste 
ontwikkelingen op pagina 4.

Relatie met het stadsdeel
Het jaar 2018 eindigde wat de BVN betreft enigszins in mineur. 
Vooral de gang van zaken rond de totstandkoming van het 
gebiedsplan Gaasperdam-Driemond 2019 noodzaakte de 
BVN tot een zeer kritische reactie naar zowel de ambtenaren 
als het bestuur. Gelukkig is de kritiek uit Nellestein en ook uit 
andere delen van Gaasperdam-Driemond ter harte genomen. 
In januari/februari komt er een herkansing waarin bewoners 
de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de invulling 
van het gebiedsplan 2019.
Op 10 januari vond een kennismaking plaats van de voorzitter 
van het dagelijks bestuur van het stadsdeel, Tanja Jadnanansing, 
met een delegatie uit Nellestein van het bestuur BVN, de 
Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein en het Bewoners-
platform. De kennismaking vond plaats in een zeer open en 
positieve sfeer. Het begin van 2019 stemt dus hoopvol. Als het 
gaat om de samenwerking tussen gemeente en Nellestein 
heeft de BVN een motto voorgesteld: ‘betrokkenheid vooraf 
in plaats van bezwaren achteraf’. Volg de ontwikkelingen 
op onze website www.bvnellestein.nl. 

In september 2017 werd in de wijk de folder Sportief 
 Bewegen in Nellestein voor 55+ verspreid, een initiatief 
van Sportstimulering Zuidoost. Onder begeleiding van Frans 
 Somers, instructeur bij deze organisatie, is een groep van 
10-15 Nellesteiners inmiddels alweer meer dan een jaar actief 
aan de slag. Aan de hand van eenvoudige bewegingsoefe-
ningen worden op een laagdrempelige manier de spieren 
geactiveerd en souplesse ontwikkeld.

Ondanks het feit dat er in de wijk geen binnenruimte voor ons 
beschikbaar is gaat de groep altijd door tenzij het regent 
(meer dan een paar druppels of bij regelmatige buien), het 
hagelt of sneeuwt, het te hard waait, of wanneer de instruc-
teur op vakantie is. Bij incidentele afwezigheid van Frans 
vangt de groep het onderling op.

Bij droog weer vindt het Sportief Bewegen plaats, elke dins
dag van 10:00 tot 11:00 uur, centraal in Nellestein op het 

tennisveld bij het carillon. Iedereen mag aansluiten, ook als je 
geen 55+ bent.
Voor de kosten hoef je het niet te laten: voor 12 lessen betaal 
je maar € 20,-. En met een stadspas met groene stip doe je 
zelfs helemaal gratis mee. Kom het zelf ervaren, je bent van 
harte welkom bij Sportief Bewegen Nellestein.

De helpdesk van Burennetwerk koppelt mensen die op zoek zijn 
naar hulp op een bepaald gebied aan iemand in de buurt die 
het gevraagde als burendienst op zich wil nemen. Per buurt is 
er een coördinator. Voor Nellestein zijn dat Elly en Marlies. Zij 
kennen de mensen die zich als goede buur hebben aangemeld 
en kunnen zo als de verbindende schakel de juiste match maken. 

Goede Buren zijn paraat
Ook in Nellestein wonen ‘goede buren’ die graag willen 
helpen. Naar aanleiding van de dreigende sluiting van het 
Woon- en Zorgcentrum heeft de IVON-werkgroep Lopik-
hof 1 dit voorjaar een enquête in de wijk gehouden over de 
behoefte aan wijkvoorzieningen. Eén enquêtevraag betrof 
de bereidheid tot het verrichten van hand en spandiensten 
in een mogelijk toekomstig buurtcentrum of voor burendien-
sten. Alle mensen die hier positief op hebben gereageerd zijn 
in oktober in de Openbare Daltonschool Nellestein op het 
Leksmondplein uitgenodigd voor de bijeenkomst Nellestein 
voor Elkaar. Er kwamen ± 30 belangstellenden die zich, na 
de informatie over bedoeling en opzet, konden aanmelden 
als deelnemer in het project ’goede buren’. In individuele 
 gesprekken is vervolgens geïnventariseerd wie welke hulp zou 
willen geven. Eind 2018 heeft NvE maar liefst 18 wijkbewoners 
hiervoor geregistreerd!

Voor de duidelijkheid: het gaat uitsluitend om diensten buiten 
de taken van reguliere zorg, zoals bijvoorbeeld Buurtzorg 
deze levert op verpleegkundig gebied en wat thuiszorg-
organisaties doen. 
Het gaat om relatief kleine praktische of sociale dingen (zie 
onder). Ook van belang: iedereen kan een beroep doen op de 
goede buren in Nellestein; het is niet aan leeftijd gebonden.

Het NvE-team heeft zich ook aan de huisartsen en andere 
zorgverleners in het Gezondheidscentrum voorgesteld.  
De flyer met informatie over waar men zich kan aanmelden 
voor wat extra hulp, ligt in de wachtkamer van het Gezond-
heidscentrum.  

Aanmelding van vraag en aanbod
Wil je hulp van een goede buur inschakelen? Die vraag kan 
op twee manieren worden ingediend:
• per mail: helpdesk@burennetwerk.nl  

(website: www.burennetwerk.nl) 
• telefonisch naar Burennetwerk:  020  623 97 71 (maan-

dag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur; bij drukte kan vanaf 
14.00 uur het antwoordapparaat aanstaan om in te spreken).

De precieze hulpvraag wordt vastgesteld en teruggekoppeld 
naar Nellestein voor Elkaar.
Elly en Marlies zoeken de best passende buurtgenoot en 
vragen deze of de hulpvraag schikt. Vervolgens stellen zij 
deze buur voor aan Burennetwerk, die het verdere contact 
legt en de vraag afhandelt.
Wanneer een hulpvraag buiten de mogelijkheden valt van wat 
Burennetwerk beoogt, bemiddelt het tussen de hulpvrager en 
andere organisaties of professionele dienstverlening.

Wil je je ook opgeven als ‘goede buur’ neem dan contact 
op met het NvEteam:
nellesteinvoorelkaar@gmail.com, telefoon: 06 - 21 13 15 53.

Wisseling van de wacht
Na een interimperiode van enkele 
jaren is Jan Brandenbarg teruggetreden 
als mede-beheerder van het complex 
Leusdenhof. De commissie nutstuinen 
is erg blij dat Edmond Monsanto (zie 
foto) deze taak op zich heeft genomen. 
De assistent-beheerder van Leusden-
hof, Vasanti Geestman, heeft aan-
gegeven dat zij door drukke werk-
zaamheden haar taak neerlegt. De 
commissie Nutstuinen dankt haar voor 
al haar inspanningen in de afgelopen 
jaren. Het beheer van het complex 
Leusdenhof berust nu bij Lia Vermee en 
Edmond Monsanto. 
De commissie is ook op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Het is namelijk 

niet wenselijk om het voorzitterschap 
van de commissie nutstuinen en dat 
van de BVN te blijven combineren. 
Voorlopig blijft Jan Brandenbarg nog 
wel aan als interim-voorzitter van de 
commissie.

Jubileumjaar
In de najaarsvergadering van de 
commissie is nagedacht over de viering 
van het 40-jarig jubileum van de wijk 
en dus ook van de nutstuinen. Deze 
viering zal zeker niet ongemerkt aan 
de tuinders voorbij gaan. Wat er gaat 
gebeuren blijft nog even een verras
sing. Over het hoe en wat krijgen zij 
allen te zijner tijd meer te horen. Het 
belooft een goed tuinjaar te worden.

Recente ontwikkelingen: Vervolg van pagina 1 Nellestein voor Elkaar: Vervolg van pagina 1
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• boodschappen doen (kan ook samen);

• wegwijs maken op de computer;

• kleine klusjes in en om huis; 

• handje toesteken in huishouden (bij ziekte);

• koffie/thee drinken (uit of thuis);

• taalondersteuning; 

• spelletje doen, creatief bezig zijn; 

• begeleiding naar de dokter of ziekenhuis;

•  wandelen in of buiten de wijk, bezoekje brengen 

(bijvoorbeeld aan familie);

• naar een museum of concert;

•  anders, want… dit is geen uitputtende  opsomming.
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Edmond Monsanto.

Voorzijde flyer.

Sportief bewegen: elke dinsdag van 10 tot 11 op het tennisveld bij het carillon.

Lopikhof 1.

Na maandenlang vergeefse pogingen is de werkgroep 
Lopikhof 1 eindelijk in gesprek gekomen met Ymere, de 
eigenaar van het gebouw Lopikhof 1. Dat verliep posi
tief. Er is nu beweging richting een tijdelijk plan voor het 
 voormalige Amsta Woon en Zorgcentrum. 

Vanuit de gemeente is opnieuw aan 
Ymere gemeld dat op deze plek in ieder 
geval ouderenhuisvesting gerealiseerd 
dient te worden. En dat daarbij op de 
begane grond voorzieningen moeten 
komen voor zowel de bewoners van 
het pand als de wijkbewoners; een 
plek waar men elkaar kan ontmoeten en 
activiteiten georganiseerd kunnen wor-
den. Amsta wordt opnieuw huurder van 
het complex en krijgt de verantwoorde-
lijkheid voor de praktische invulling van 
het ‘maatschappelijk’ programma. 

De werkgroep Lopikhof 1 wil nu op 
afzienbare termijn een afspraak met 

Amsta om verder te praten over hoe de wensen vanuit de wijk 
daarbij invulling kunnen krijgen. 

In de tussentijd ontwikkelt Ymere een plan voor deze locatie 
voor op de langere termijn, waarin tegemoet wordt  gekomen 
aan de eisen van het stadsdeel en de wensen uit de wijk. 

Werkgroep Lopikhof 1

ONTWIKKELING IN EEN TAAI DOSSIER

Wordt vervolgd.

Variëteit aan mogelijkheden



40 jaar Nellestein 
De eerste voorbereidende gesprekken 
over de viering van het 40-jarig bestaan 
van de wijk zijn al achter de rug. Zowel 
vanuit de BVN als uit de Initiatiefgroep 
Voorzieningen Nellestein (IVON)  
zijn deelnemers aangeschoven. Voor 
een ieder staat vast dat deze samen
werking veelbelovend is en waarschijn-
lijk alleen maar hechter zal worden. Het 
bestuur BVN kijkt uit naar een veelzijdig 
en aantrekkelijk jubileumjaar. Lees hier 
meer over op pagina 6. We hopen veel 
Nellesteiners bij een van de evenemen-
ten te ontmoeten.

Samenwerking met het 
 bewonersplatform Nellestein
Begin december heeft het voltallige 
BVN-bestuur een overleg bijgewoond 
van het bewonersplatform. In aanwezig-
heid van de gebiedsmakelaar Nelle stein 
hebben we vastgesteld dat het naast 
elkaar voort blijven bestaan niet wense-
lijk is. Afspraak is dan ook dat we serieus 
gaan onderzoeken hoe we meer en beter 
kunnen gaan samenwerken in het belang 
van Nellestein. Begin januari zijn we met 
dit onderzoek aan de slag gegaan. Wij 
zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.   

Het soort hulp dat Nellestein voor 
Elkaar (NvE) voor ogen staat bestaat 
uit diverse soorten hulp op praktisch 
gebied of gewoon voor de gezellig
heid. 

Samenwerking met Buren
netwerk
Nellestein voor Elkaar komt voort 
uit de Initiatiefgroep Voorzieningen 
Nellestein (IVON) en wordt gedragen 
door de buurtbewoners Elly Wolfs, 
Michel Idsinga en Marlies de Wijs. Alle 
drie hebben een achtergrond op hetzij 
bestuurlijk of maatschappelijk gebied 

en/of hebben affiniteit met praktische 
(ouderen)zorg.
In de opstartfase zochten ze contact 
met het Burennetwerk. Deze Amster-
damse organisatie heeft in de afgelo-
pen 8 jaar veel ervaring opgebouwd 
en beschikt over een administratie
systeem en een helpdesk waarvan 
Nellestein voor Elkaar gebruik kan 
maken. Inmiddels zijn er via Burennet-
werk honderden mensen die in allerlei 
Amsterdamse buurten als ’goede buur’ 
fungeren. 

Veel Nellesteiners zijn gewend hun eigen zaakjes zelf te regelen. Het kan echter gebeuren dat het tijdelijk, of wat langer, niet 
echt lukt om praktische dingen voor elkaar te krijgen. Dat iemand uit het eigen netwerk daarvoor te ver weg woont of het net
werk is uitgedund. Langer zelfstandig thuis wonen vraagt soms om een vangnet dat de zorgsector niet altijd kan leveren. Mantel
zorgers worden vaak al te zwaar belast. Vaak gaat het om relatief klein ongemak dat met weinig inspanning verholpen kan 
worden. Daarom hebben enkele buurtbewoners de koppen bij elkaar gestoken en na onderzoek geconcludeerd dat de opzet 
van een burenhulporganisatie in de wijk kansrijk is. Dit heeft geleid tot de oprichting op 2 oktober jl. van Nellestein voor Elkaar.

nieuwsbrief
januari 2019
samen staan we sterk
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SCHOON, HEEL EN VEILIG
Commissie Woonomgeving

RECENTE ONTWIKKELINGEN

NELLESTEIN VOOR ELKAAR VAN START

Van het bestuur

Een helpende hand is dichtbij

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 3
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Lijkt de container vol? Kijk eerst aan de achterzijde, daar is ook een klep.

NIEUWJAARSWENS

Het bestuur BVN wenst  
alle bewoners van Nellestein 

een voorspoedig 2019  
met als leidend thema

onderlinge verbinding.

Voor het thema ‘Schoon, Heel en Veilig’ heeft de commissie 
Woonomgeving contact met de gebiedsbeheerder voor 
Gaasperdam en Driemond. Deze beheerder werkt bij de dienst 
Stadswerken (onderdeel van Stadsbeheer) en is de verantwoor
delijke ambtenaar voor een belangrijk deel van de uitvoerende 
werkzaamheden in de openbare ruimte in onze wijk.

In het afgelopen 1½ jaar zijn de regelmatige wisselingen in 
de personele bezetting in deze functie een remmende factor 
geweest op de uitvoering van de gewenste werkzaamheden. 
In de herfst hebben de leden van de commissie kennis gemaakt 
met de nieuwe gebiedsbeheerder Anja Binnekamp. Het is te 
hopen dat zij langer aanblijft, zodat er een goede samenwer-
kingsrelatie kan worden opgebouwd. Met haar is in oktober 
haar eerste wijkschouw gelopen. Daarbij is haar nadrukkelijk 
te kennen gegeven dat de commissie niet tevreden is over de 
uitvoering van veel van de punten die steeds opnieuw aange-
dragen moeten worden, omdat de uitvoering niet plaatsvindt. 
Te denken valt aan onderhoud aan bankjes, witte arcaden, 
basketbalveld en zo meer. Gelukkig heeft ander onderhoud 
wel plaatsgevonden, zoals verwijdering van onkruid bij de 
bergingen, verbreding van paden, herstel van verzakte be-
stratingen. Dit soort onderhoud vereist een vaste regelmaat, 
waaraan het nogal eens schort. Daarom blijft de commissie 
een kritische vinger aan de pols houden.

Tip voor plastic afval
Wanneer de container voor plastic afval vol lijkt, zet je plastic 
afval er niet naast, maar kijk eerst aan de andere kant van de 
container. Daar is ook een klep, er kan vaak nog heel veel bij. 

Toch vol? Meld het via 14020, via internet met de ‘Verbeter de 
buurt’-app of via het meldingsformulier openbare ruimten van 
de gemeente Amsterdam. Ga naar de pagina Woonomgeving 
op de BVN-website voor de directe link naar dit formulier. 

In eerdere nieuwsbrieven kondigden we al aan dat de BVN en 
de Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein (IVON) zich geza-
menlijk voorbereiden op het 40-jarig jubileum van onze wijk.
Als start hebben we eind 2018 in twee bijeenkomsten een 
inventarisatie gemaakt van ideeën en daar een eerste keuze 
uit gemaakt. Aan deze bijeenkomsten namen ook de directeur 
van de Openbare Daltonschool Nellestein (ODN) en enkele 
nieuwe bewoners uit de wijk actief deel.

Om van het jubileum een succes te maken is een grote(re) 
groep bewoners nodig, die samen met ons actief aan de slag 
gaan. We zijn o.a. op zoek naar buurtgenoten die:
• mee willen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van 

een of meerdere festiviteiten;
• onderzoek willen doen naar de geschiedenis van de wijk 

(o.a. in het Stadsarchief);
• ‘historisch’ materiaal (bijv. brochures, foto’s) in hun bezit hebben;
• medebewoners willen interviewen of zelf geïnterviewd 

willen worden;
• incidenteel hand en spandiensten willen verrichten.

Meedoen? 
Meld je dan z.s.m. aan via info@bvnellestein.nl of  
activiteitennellestein@gmail.com. Telefonisch aanmelden kan 
op 020  697 08 48 (Nelleke Brandenbarg).
Houd de website in de gaten voor actuele informatie.
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Contact:  info@bvnellestein.nl 
 www.bvnellestein.nl 
 Leerdamhof 442, 1108 EC Amsterdam

Kijk ook eens op Nellestein Online (www.nellesteiner.
homestead.com), de onafhankelijke en particuliere 
site van buurtbewoner Jan Sanner over Nellestein  
met nieuwtjes, wetenswaardigheden, nuttige adressen 
en meer.
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NIEUW VERENIGINGSJAAR 
Lidmaatschap 2019

Bij de start van de interimbestuurs
periode op 10 december 2017 was 
het ledenaantal erg laag en dat 
bleef zo tot de eerste twee maanden 
van 2018. De BVNnieuwsbrieven en 
de nieuwe website die in het voor
jaar verschenen hebben vertrouwen 
gegeven, want veel Nellesteiners 
hebben daarna hun lidmaatschap 
2018 alsnog voldaan. Zo konden we 
in de aanloop naar de Algemene 
Leden vergadering eind september en 
ook nog daarna het ledenaantal zien 
groeien naar 140. Een mooi resultaat, 
waarvoor dank aan alle leden. 

Actualiseer je lidmaatschap 
Omdat het BVN-lidmaatschap per 
kalenderjaar loopt, ont vangen alle 
leden waarvan een mail- of postadres 
bekend is, een persoonlijke uitnodiging 
om hun lidmaatschapsbijdrage voor 
2019 te voldoen. Ontvang je geen be-
richt hierover dan betekent dit dat we 
geen contactgegevens van je hebben. 
Daarom een verzoek aan alle leden 
om bij de overmaking van de lidmaat-
schapsbijdrage 2019 adres en mailadres 
te vermelden.
De ALV heeft op 24 september 2018 
goedgekeurd de lidmaat schapsbijdrage 

per 1 januari te verhogen naar € 10,-.  
Je bijdrage is welkom op NL47 INGB 
0007 2876 57 t.n.v. Bewonersvereniging 
Nellestein. 
 

samen staan we sterk



40 jaar Nellestein 
De eerste voorbereidende gesprekken 
over de viering van het 40-jarig bestaan 
van de wijk zijn al achter de rug. Zowel 
vanuit de BVN als uit de Initiatiefgroep 
Voorzieningen Nellestein (IVON)  
zijn deelnemers aangeschoven. Voor 
een ieder staat vast dat deze samen
werking veelbelovend is en waarschijn-
lijk alleen maar hechter zal worden. Het 
bestuur BVN kijkt uit naar een veelzijdig 
en aantrekkelijk jubileumjaar. Lees hier 
meer over op pagina 6. We hopen veel 
Nellesteiners bij een van de evenemen-
ten te ontmoeten.

Samenwerking met het 
 bewonersplatform Nellestein
Begin december heeft het voltallige 
BVN-bestuur een overleg bijgewoond 
van het bewonersplatform. In aanwezig-
heid van de gebiedsmakelaar Nelle stein 
hebben we vastgesteld dat het naast 
elkaar voort blijven bestaan niet wense-
lijk is. Afspraak is dan ook dat we serieus 
gaan onderzoeken hoe we meer en beter 
kunnen gaan samenwerken in het belang 
van Nellestein. Begin januari zijn we met 
dit onderzoek aan de slag gegaan. Wij 
zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.   

Het soort hulp dat Nellestein voor 
Elkaar (NvE) voor ogen staat bestaat 
uit diverse soorten hulp op praktisch 
gebied of gewoon voor de gezellig
heid. 

Samenwerking met Buren
netwerk
Nellestein voor Elkaar komt voort 
uit de Initiatiefgroep Voorzieningen 
Nellestein (IVON) en wordt gedragen 
door de buurtbewoners Elly Wolfs, 
Michel Idsinga en Marlies de Wijs. Alle 
drie hebben een achtergrond op hetzij 
bestuurlijk of maatschappelijk gebied 

en/of hebben affiniteit met praktische 
(ouderen)zorg.
In de opstartfase zochten ze contact 
met het Burennetwerk. Deze Amster-
damse organisatie heeft in de afgelo-
pen 8 jaar veel ervaring opgebouwd 
en beschikt over een administratie
systeem en een helpdesk waarvan 
Nellestein voor Elkaar gebruik kan 
maken. Inmiddels zijn er via Burennet-
werk honderden mensen die in allerlei 
Amsterdamse buurten als ’goede buur’ 
fungeren. 

Veel Nellesteiners zijn gewend hun eigen zaakjes zelf te regelen. Het kan echter gebeuren dat het tijdelijk, of wat langer, niet 
echt lukt om praktische dingen voor elkaar te krijgen. Dat iemand uit het eigen netwerk daarvoor te ver weg woont of het net
werk is uitgedund. Langer zelfstandig thuis wonen vraagt soms om een vangnet dat de zorgsector niet altijd kan leveren. Mantel
zorgers worden vaak al te zwaar belast. Vaak gaat het om relatief klein ongemak dat met weinig inspanning verholpen kan 
worden. Daarom hebben enkele buurtbewoners de koppen bij elkaar gestoken en na onderzoek geconcludeerd dat de opzet 
van een burenhulporganisatie in de wijk kansrijk is. Dit heeft geleid tot de oprichting op 2 oktober jl. van Nellestein voor Elkaar.
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Lijkt de container vol? Kijk eerst aan de achterzijde, daar is ook een klep.
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Het bestuur BVN wenst  
alle bewoners van Nellestein 

een voorspoedig 2019  
met als leidend thema

onderlinge verbinding.

Voor het thema ‘Schoon, Heel en Veilig’ heeft de commissie 
Woonomgeving contact met de gebiedsbeheerder voor 
Gaasperdam en Driemond. Deze beheerder werkt bij de dienst 
Stadswerken (onderdeel van Stadsbeheer) en is de verantwoor
delijke ambtenaar voor een belangrijk deel van de uitvoerende 
werkzaamheden in de openbare ruimte in onze wijk.

In het afgelopen 1½ jaar zijn de regelmatige wisselingen in 
de personele bezetting in deze functie een remmende factor 
geweest op de uitvoering van de gewenste werkzaamheden. 
In de herfst hebben de leden van de commissie kennis gemaakt 
met de nieuwe gebiedsbeheerder Anja Binnekamp. Het is te 
hopen dat zij langer aanblijft, zodat er een goede samenwer-
kingsrelatie kan worden opgebouwd. Met haar is in oktober 
haar eerste wijkschouw gelopen. Daarbij is haar nadrukkelijk 
te kennen gegeven dat de commissie niet tevreden is over de 
uitvoering van veel van de punten die steeds opnieuw aange-
dragen moeten worden, omdat de uitvoering niet plaatsvindt. 
Te denken valt aan onderhoud aan bankjes, witte arcaden, 
basketbalveld en zo meer. Gelukkig heeft ander onderhoud 
wel plaatsgevonden, zoals verwijdering van onkruid bij de 
bergingen, verbreding van paden, herstel van verzakte be-
stratingen. Dit soort onderhoud vereist een vaste regelmaat, 
waaraan het nogal eens schort. Daarom blijft de commissie 
een kritische vinger aan de pols houden.

Tip voor plastic afval
Wanneer de container voor plastic afval vol lijkt, zet je plastic 
afval er niet naast, maar kijk eerst aan de andere kant van de 
container. Daar is ook een klep, er kan vaak nog heel veel bij. 

Toch vol? Meld het via 14020, via internet met de ‘Verbeter de 
buurt’-app of via het meldingsformulier openbare ruimten van 
de gemeente Amsterdam. Ga naar de pagina Woonomgeving 
op de BVN-website voor de directe link naar dit formulier. 

In eerdere nieuwsbrieven kondigden we al aan dat de BVN en 
de Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein (IVON) zich geza-
menlijk voorbereiden op het 40-jarig jubileum van onze wijk.
Als start hebben we eind 2018 in twee bijeenkomsten een 
inventarisatie gemaakt van ideeën en daar een eerste keuze 
uit gemaakt. Aan deze bijeenkomsten namen ook de directeur 
van de Openbare Daltonschool Nellestein (ODN) en enkele 
nieuwe bewoners uit de wijk actief deel.

Om van het jubileum een succes te maken is een grote(re) 
groep bewoners nodig, die samen met ons actief aan de slag 
gaan. We zijn o.a. op zoek naar buurtgenoten die:
• mee willen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van 

een of meerdere festiviteiten;
• onderzoek willen doen naar de geschiedenis van de wijk 

(o.a. in het Stadsarchief);
• ‘historisch’ materiaal (bijv. brochures, foto’s) in hun bezit hebben;
• medebewoners willen interviewen of zelf geïnterviewd 

willen worden;
• incidenteel hand en spandiensten willen verrichten.

Meedoen? 
Meld je dan z.s.m. aan via info@bvnellestein.nl of  
activiteitennellestein@gmail.com. Telefonisch aanmelden kan 
op 020  697 08 48 (Nelleke Brandenbarg).
Houd de website in de gaten voor actuele informatie.
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Bij de start van de interimbestuurs
periode op 10 december 2017 was 
het ledenaantal erg laag en dat 
bleef zo tot de eerste twee maanden 
van 2018. De BVNnieuwsbrieven en 
de nieuwe website die in het voor
jaar verschenen hebben vertrouwen 
gegeven, want veel Nellesteiners 
hebben daarna hun lidmaatschap 
2018 alsnog voldaan. Zo konden we 
in de aanloop naar de Algemene 
Leden vergadering eind september en 
ook nog daarna het ledenaantal zien 
groeien naar 140. Een mooi resultaat, 
waarvoor dank aan alle leden. 

Actualiseer je lidmaatschap 
Omdat het BVN-lidmaatschap per 
kalenderjaar loopt, ont vangen alle 
leden waarvan een mail- of postadres 
bekend is, een persoonlijke uitnodiging 
om hun lidmaatschapsbijdrage voor 
2019 te voldoen. Ontvang je geen be-
richt hierover dan betekent dit dat we 
geen contactgegevens van je hebben. 
Daarom een verzoek aan alle leden 
om bij de overmaking van de lidmaat-
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