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Op Koninginnedag bruist het weer op Boulevard Nesselande.
De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de attracties; heeft u
nog een uurtje tijd? De nieuwe wijkagent van Nesselande heet
Arjan van Heusden en in deze nieuwsbrief maakt u kennis met hem.
April en mei

Dinsdag 3 t/m zondag 8 april

Afsluitingen rotonde
en Laan van Dada

Op weg naar Pasen

Voor het 5e jaar organiseert Kerk in
Nesselande bijeenkomsten tijdens de
Een aantal doorgaande wegen in Nesselande Stille Week voor Pasen.
wordt de komende maanden definitief
Di. 3 t/m vr. 6 april - vespers, een korte
ingericht. In mei en april wordt vooral op
dienst met veel aandacht voor gebed,
en rond de Laan van Dada gewerkt:
meditatieve momenten en muziek;
aanvang 20.00 uur.
Ma. 2 t/m do. 5 april en ma. 7 t/m vr. 11
mei - afsluiting Laan van Dada vanaf
Za. 7 april - meditatief moment aan
metro-eiland naar Laan van Avant-Garde;
Zevenhuizerplas; aanvang 9.00 uur
kindcluster 2 blijft bereikbaar vanaf Laan
(verzamelen bij parkeerplaats Middelweg).
van Avant-Garde.
Vr. 11 mei (21.00 uur) t/m zo. 13 mei
(19.00 uur) - volledige afsluiting rotonde
Laan van Avant-Garde / Laan van Dada;
geen doorgaand verkeer op Laan van
Avant-Garde en kindcluster 2 blijft bereikbaar via metro-eiland.

Zo. 8 april - viering op 1e Paasdag;
aanvang 10.00 uur.
Locatie: De Knoop (BSN), Robert van ’t Hoffsstraat 10

www.kerkinnesselande.net

Zondag 8 april - 13.00 – 16.00 uur

Wijkspelen Nesselande
De Alexanderspelen zijn een verzameling
sportieve activiteiten voor jong en oud in
de deelgemeente Prins Alexander. In de
wijkspelen, onderdeel van de Alexander
spelen, kunnen buren, vrienden, straten
en families strijden voor een plek in de
knallende finale op zondag 20 mei.
Ook in Nesselande kunnen (teams van)
volwassenen deelnemen aan de onderdelen
volleybal, sjoelen, voetbal of jeu de boules.
Bel Sportstimulering via 010 - 455 02 00
voor meer informatie en inschrijven.
Locatie: strand Zevenhuizerplas, Siciliëboulevard

Later in het jaar zijn er ook nog werkzaamheden op de Laan van Magisch Realisme,
Laan van Avant-Garde en Corsicalaan.

www.prinsalexander.nl/alexanderspelen

Foto: Ivonne van den Nieuwendijk

www rotterdam.nl/nesselande

Voor het 10-jarig jubileum van basisschool Het Spectrum heeft kunstenares Ivonne van den Nieuwendijk
met 650 kinderen in 10 dagen een kunstwerk van 10 meter gemaakt. Via Nesseweb kunt u een video
hierover bekijken.

Koninginnedag
op Boulevard
Nesselande
Op 30 april staan er weer diverse activiteiten gepland op winkelcentrum Boulevard
Nesselande. Wijkbewoners kunnen hun
kelder, zolder of kasten weer leeghalen
om te verkopen op de vrijmarkt en op het
Maltaplein zullen diverse attracties voor
kinderen staan opgesteld. Daarnaast zijn
er live-optredens van de ‘Wannebiezz’ en
‘Edwin van der Toolen’, en staat er een Kids
Mega Disco Party gepland.
De attracties worden gratis aangeboden
door de winkeliers, maar de organisatie
kan hier nog wel wat helpende handen
gebruiken. Wijkbewoners die als vrijwilliger
willen helpen kunnen zich aanmelden in
NessCafé, via tineke.vandenberg@buurtwerk-alexander.nl of 010 - 286 27 60.
www.oranjenesselande.nl

Badseizoen van start
Om ook de komende zomer het strand
en de Zevenhuizerplas weer voor iedereen
een aangename plek te laten zijn, gelden
er een aantal spelregels.
Vanaf 1 april 2012 is er weer een alcohol
verbod van kracht op het strand van
Nesselande en de directe omgeving.
Hierdoor is de politie in staat preventief
op te treden tegen overlast als gevolg van
alcoholgebruik.
In het zwemwaterseizoen (vanaf 1 mei)
controleert de provincie de kwaliteit van
het water. Eventuele waarschuwingen
vinden plaats via borden langs de plas en
via rode vlaggen bij de bemande strandwacht. In maart is rode blauwalg gesignaleerd in de Zevenhuizerplas, waarbij
geadviseerd wordt contact met het water

en aangespoelde algen te voorkomen.
Actuele informatie vindt u op www.hhsk.nl
en op www.zuid-holland.nl/zwemwater.

ijkagent
WNesselanders
in beeld

KunstWerk a/d Winkel
Vanwege het succes gaat buurtatelier
‘KunstWerk aan de winkel’ nog 2 maanden
door. Ook in april en mei kunt u dus
komen kijken, maar ook zelf aan de slag
met kunstwerken.
Iedere maandag- woensdag- en vrijdag
middag is er gelegenheid om te tekenen en
schilderen in het ateliergedeelte. Kinderen
mogen ook hun zelfgemaakte werk
meenemen naar de winkel om te laten
beoordelen door de aanwezige kunstenaars.
Op woensdagmiddag 11 april kunnen
kinderen tijdens het kinderatelier van
De Kristal een kunstwerk maken voor de
nieuwe expositie.
De nieuwe expositie in KunstWerk aan de
winkel wordt geopend op zondag 15 april
om 14.00 uur en is te bezichtigen tot eind
mei op maandag-, woensdag-, vrijdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00
uur tot 17.00 uur.
Locatie: Maltaplein 56

www.kunstwerkaandewinkel.nl

Verkeer in Cypruslaan
Mede op basis van de reacties uit de
enquête heeft de werkgroep verkeer van
WONIO de deelgemeente geadviseerd
om een knip te realiseren in de Cypruslaan.
Het overleg over dit onderwerp loopt nog,
en de verwachting is dat half mei een bewonersavond over het verkeer in deze straat
georganiseerd wordt. Op deze avond zullen
zowel de deelgemeente als de werkgroep de
plannen en activiteiten voor een verkeersveiligere Cypruslaan toelichten.

Arjan van Heusden (39)
werkt in Nesselande.

Als?		
Sinds?		
Opvolger van?

Wijkagent
24 maart 2012
Mireille van der Waal

Waar heb je hiervoor gewerkt?
Ik ben reeds 7 jaar werkzaam in het wijkteam
Alexander Noord (bureau Zevenkamp). In deze
periode heb ik de wijk Nesselande voor een
groot gedeelte opgebouwd zien worden.
Wat zijn de taken van een wijkagent?
Ik ben namens de politie het aanspreekpunt
voor burgers op het gebied van openbare orde
en veiligheid. Om dit te waarborgen is het als
politie onze taak om zowel handhavend als
hulpverlenend op te treden. Als politie zijn wij
echter niet de enige partij die bijdraagt aan
de veiligheid in uw wijk.
Welke andere instanties werken aan veiligheid?
De deelgemeente Prins Alexander, Stadstoezicht,
Roteb, Stichting Buurtwerk Alexander, RET,
Groenservice Zuid-Holland en de winkeliers
vereniging spelen hierin een belangrijke rol.
Wat is je beoordeling van de wijk?
Nesselande is een mooie, veilige en leefbare
wijk. Laten wij er met zijn allen voor zorgen
dat dit zo blijft!
Hoe kunnen bewoners je bereiken?
Via het algemene politienummer 0900 - 8844 of
via het e-mailadres van WONIO: info@nesseweb.nl.

www.nesseweb.nl/verkeer

Nieuw op
- Bewoner Mart Schaap nodigt wielrenners uit om op zondag te toeren vanuit Nesselande.
- Op zaterdag 12 mei start de 6e Nesseloop bij winkelcentrum Boulevard Nesselande.
- WONIO zoekt bezorgers voor deze nieuwsbrief in Hollands Glorie en De Polder van Nesselande.
- Bewoner Peter Trapman plaatst zonnepanelen op schuren in Hof van Nesselande.
- Voor een high tea, het breicafé en theecafé ‘Nu ff nie’ kunt u terecht bij SBA in De Kristal.
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