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03 Om alvast in de agenda  
te zetten
 Zaterdag 28 september (Burendag) – Diverse 

activiteiten, waaronder een zzp- en hobbymarkt.

 Zaterdag 2 november – Symposium  
Naar een toekomstbestendig Nellestein.

 Zaterdag 16 november – Derde Nellesteiner pub quiz.

 Zaterdag 21 december – Eindejaarswandeling en 
-borrel met live muziek.

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 over 
bovenstaande en eventueel extra 
activiteiten, foto’s en verslagen op:
www.bvnellestein.nl 
www.nellesteiner.homestead.com
www.facebook.com/activiteitenNellestein/ 
www.facebook.com/groups/Nellestein/
en lees de nieuwsbrief van de BVN, die binnenkort huis 
aan huis verspreid wordt.

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. Kijk 
voor nadere informatie op www.mbuffet.nl/. 
Vorig jaar mocht een grote groep buurtgenoten ken
nismaken met zijn rijke aanbod aan amuses, salades, 
ovenschotels en gegrilde gerechten. Het verheugt 
ons dat hij opnieuw tegen een vriendenprijs voor zijn 
buurtgenoten wil koken. En… deze keer is er ter ere 
van het jubileum een muzikale verrassing van het duo 
Idalia y Maryana ! 
Aanmeldingen graag ruim op tijd, uiterlijk 25 juli,  
in verband met de voorbereidingen.

Voor wie: Iedereen Datum: Zaterdag 3 augustus
Tijd: Vanaf 1 8.00 uur 
Plaats:   Terrein en gebouw Zeilvereniging 

Gaasperplas
Kosten   € 10,- voor volwassenen, € 5,- voor kinderen
buffet:    tot 12 jaar. De drankjes aan de bar van de  

Zeilvereniging zijn voor eigen rekening.

De Openbare Daltonschool Nellestein organiseert jaarlijks kort voor de zomervakantie een 
afsluiting van het schooljaar met een thema. Dit jaar wordt dat op donderdag 11 juli een dag 
met als thema De toekomst van Nellestein. 
Kinderen kunnen een keuze maken uit een groot aantal workshops. Het resultaat daarvan is 
aan het eind van de dag te zien in een tentoonstelling, waarvoor de buurt van harte wordt 
uitgenodigd. Deze keer werken we ook vanuit IVON/BVN mee aan het workshopaanbod en 
de tentoonstelling. Een deel van de resultaten van deze dag zal te zien zijn op het symposium 
(zie 2 november). Nadere informatie op de website van de school: www.nellestein.nl. 
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Nellestein is jarig en daarom organiseren Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein 

(IVON) en Bewoners vereniging Nellestein (BVN) gezamenlijk diverse jubileumactivi

teiten,  verspreid over het jaar. Drie activiteiten hebben intussen al plaatsgevonden: 

op 9 maart vierden de nutstuinders hun 40jarig bestaan met een feestelijke 

 compostdag, op 23 mei konden de aanwezige Nellesteiners genieten van de lezing 

De swingende Bach door buurtgenoot Govert Jan Bach en op 23 juni konden 

 Nellesteiners ‘te water’ op de open dag van de watersportverenigingen. 

In deze folder vind je een overzicht van de komende activiteiten. 

Open Dag Nutstuinen
Namens de cie. nutstuinen nodigen we buurtgenoten uit om op zaterdag 6 juli een ‘rondje 
nutstuinen’ te maken en alle vier tuincomplexen te bezoeken. Tuinders staan klaar met 
thee, limonade en iets lekkers erbij, leiden je rond en geven informatie. Ook kun je 
deelnemen aan activiteiten, op elke locatie een andere. Deze activiteiten zijn afgestemd 
op zowel kinderen als volwassenen.

Je kunt je rondje starten op een van de vier locaties: Liendenhof, Leksmondhof, 
Leusdenhof of Leerdamhof. Je ontvangt daar een plattegrond (met routeaanduiding) 
annex stempelkaart. Per complex dat je bezoekt krijg je een stempel en bij het inleveren 
van een volle kaart ontvang je een jubileumpresentje.

Voor wie: Iedereen
Datum: zaterdag 6 juli 
Tijd: 13:00 - 16:00 uur
Plaats:  De vier nutstuincomplexen  

in de wijk

Heel Nellestein beweegt
Op deze dag, onderdeel van De week van GaasperdamDriemond, 
heb je als deelnemer de keuze uit diverse bewegingsactiviteiten 
op verschillende locaties in de wijk en in het Gaasperpark. De dag 
begint met een stevige wandeling voor de vroege vogels onder ons. 
Daarna is er tussen 09.30 uur en 15.00 uur keuze uit een breed aan
bod aan workshops en demonstraties. Bij het carillon op het centrale 
grasveld vind je het informatiepunt waar je een overzicht krijgt van 
de activiteiten met bijbehorende locaties en aanvangstijden.

Wie zich aanmeldt op activiteitennellestein@gmail.com krijgt 
het programma van deze dag via de email toegestuurd.  
Meld je voor de wandeling in elk geval vooraf aan, zodat we bij 
het vertrekpunt weten wanneer de groep compleet is.

Voor wie: Iedereen Datum: Zondag 21 juli
Tijd:  07.30 – 09.30 uur (wandeling);  

09.30 – 15.00 uur (overige activiteiten)
Plaats:  Diverse locaties; informatiepunt én start van  

de wandeling bij het carillon 

Aanmelden voor onze activiteiten 
kan door een email 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. 
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