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Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Geef dan uw naam, huisadres en emailadres aan ons door
via info@nesseweb.nl of bezoek onze website www.nesseweb.nl

Na de feestelijke viering van Koninginnedag bent u welkom om
te sporten tijdens de Nesseloop of Tour d’HuZes. En jongeren kunnen
samen aan de slag met HEF of in het nieuwe scoutinggebouw.
Heeft u overigens KunstWerk aan de Winkel al bezocht?
Het kan nog tot eind mei…
Maandag 30 april - 8.00 - 18.00 uur

Koninginnedag
in Nesselande
Op Koninginnedag is het ook feest in
winkelcentrum Boulevard Nesselande.
Deze dag boordevol activiteiten wordt
georganiseerd door alle ondernemers van
Boulevard Nesselande in samenwerking
met WONIO en Stichting Buurtwerk
Alexander.

Live muziekoptredens
Vanaf 12.00 uur gaan de handen in de lucht
en kun je swingen met de Kids Mega Disco
Party. En zet u schrap want om 15.30 uur
zorgen de heren van ‘de Wannebiezz’ weer
voor spectaculaire optredens. Afgewisseld
met de rasartiest Edwin van der Toolen.
Rond 17.30 uur verzorgen ‘de Wannebiezz’
het einde van het Koninginnefestijn.

Vrijheid geef je door
4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers,
5 mei vieren we de vrijheid. Iedereen, ieder
jaar opnieuw.
Sinds vorig jaar ook in Nesselande. Op 4
mei is er om 20.00 uur een herdenkingsbijeenkomst bij de vlaggenmasten aan de
Corsicalaan (verzamelen om 19.45 uur).
Het stiltemoment wordt ingeluid door een
djembé en gevolgd door het Wilhelmus met
het mannenkoor Captains Dinner. Daarna is
er gelegenheid om een bloem neer te leggen
en te luisteren naar de voordracht van een
gedicht.

Locatie: Boulevard Nesselande, Maltaplein/Siciliëboulevard

www.oranjenesselande.nl

Op 5 mei organiseert de vrijwilligersgroep
‘Onder Andere’ tussen 11.00 en 13.00 uur
een bevrijdingsbrunch voor senioren in De
Kristal met live-muziek door Elly Lockhorst.
Locatie: De Kristal, Cypruslaan 400-412

Foto: Boulevard Nesselande

Gezellige Vrijmarkt
Vanaf 8.00 uur bent u van harte welkom
op de vrijmarkt. Speciale gedeeltes van
het winkelcentrum worden omgetoverd
tot een gezellige kleedjesmarkt. Dus
ruim alvast de garage en de zolder op
en kom op Koninginnedag leuke spullen
verkopen.

Gratis kinderattracties
Vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen zich
uitleven bij de kinderattracties op het Maltaplein. Dit jaar zijn alle attracties GRATIS.

Vrijdag 4 en zaterdag 5 mei

Boulevard Nesselande nodigt alle wijkbewoners uit om Koninginnedag te vieren bij het winkelcentrum.

Zaterdag 12 mei - 11:00 uur

6e Nesseloop

Loopgroep Nesselande en Sportstimulering
Prins Alexander organiseren op zaterdag
12 mei 2012 de jaarlijkse Nesseloop met
start en finish bij winkelcentrum Boulevard
Nesselande. Een deel van het inschrijfgeld
wordt geschonken aan een goed doel;
dit jaar is gekozen voor Buddies.nu.
Nesselanders vinden we elk weekend in
grote getale hardlopend rond de plas.
Deze recreatieloop in het watergebied is het
moment om je krachten te meten en loopvrienden en -vriendinnen te ontmoeten.
De start is bij het evenementengebied aan
het einde van de boulevard (Kretalaan) en
loopt via de Zevenhuizerplas naar de finish
bij het winkelcentrum aan de Siciliëboulevard. Deelnemers kunnen kiezen uit twee
afstanden: 7 km of 14 km. Voorinschrijven
kan tot 9 mei via www.inschrijven.nl,
kosten € 5,-.
Locatie: Siciliëboulevard/Kretalaan

Dinsdag 15 mei - 20:00 uur

Bewonersavond over
verkeer Cypruslaan

In januari heeft de werkgroep Verkeer van
WONIO in overleg met de deelgemeente
een enquête gehouden over het eventuele
knippen van de Cypruslaan. Naar aanleiding van de enquête heeft de werkgroep
het advies uitgebracht om een knip aan te
brengen ter hoogte van de Menorcalaan.
Daarnaast vraagt de werkgroep om duidelijkheid te geven op de vraag of de Cyprus
laan gezien moet worden als doorgaande
weg, en om bewoners te informeren
over de definitieve inrichting van de
Siciliëboulevard.
De Deelgemeente Prins Alexander heeft
op basis van de enquêteresultaten en het
advies van de werkgroep een brief gestuurd
naar de bewoners rondom de Cypruslaan
met het voorstel om de Cypruslaan niet
volledig te knippen, maar wel minder
aantrekkelijk te maken voor doorgaand
verkeer.

De deelgemeente organiseert een
bewonersavond op dinsdag 15 mei in
De Knoop om bewoners in de gelegenheid
te stellen om hun mening over dit voorstel
te geven. Ook de werkgroep Verkeer van
WONIO is natuurlijk aanwezig om even
tuele vragen te beantwoorden.
De volledige brief van de deelgemeente en
meer informatie over de enquête vindt u
op Nesseweb.
Locatie: De Knoop (BSN), Robert van ’t Hoffstraat 10

Tour d’HuZes
voor Alpe d’HuZes
Wijkbewoner Jeroen de Haas is oprichter
van Team AD6 Tweets, waarmee hij op 7
juni meedoet aan de Alpe d’HuZes. Met
deze actie brengen deelnemers geld bijeen
waarmee zij een bijdrage leveren aan de
strijd voor de overwinning op kanker.
Jeroen’s team organiseert op 19 en 20 mei
in samenwerking met TC Zevenhuizen ’80
de familietocht Tour d’HuZes. De volledige
opbrengst van deze toertocht door het
Groene Hart van Holland komt ten goede
aan de actie Alpe d’HuZes en dus aan het
KWF Kankerbestrijding.
Jeroen nodigt iedereen van harte uit om
deel te nemen aan deze tocht over 30,
80 of 120 km.
www.tourduzes.nl

I-dentity meets HEF

Het interview is onderdeel van een grote
reeks aan activiteiten georganiseerd voor
en door jongeren Hierbij gaan jongeren aan
de slag met activiteiten als koken (“Cultuur
in de keuken”), dans, toneel, dj contest, rap
workshops, meidenavonden enz. Jongeren
onderzoeken via deze activiteiten hun
eigen identiteit en geven tegelijkertijd ook
identiteit aan een nieuwe wijk als Nesselande.
Ben jij 12 t/m 18 jaar en woon je in Nesse
lande? Dan kun je jezelf opgeven voor twee
keer een workshop van twee uur gegeven
door HEF. De workshops vinden plaats op
donderdagavond 3 mei en 10 mei. Vanaf
19.00 uur ben je welkom in jongerencentrum
XpresZo; om 19.30 start de workshop tot
21.30. Meedoen is gratis.
Locatie: XpresZo (De Kristal), Cypruslaan 400 - 412

www.facebook.com/xpreszo.jongerencentrum

Nieuw gebouw scouting
geopend
Met het doorknippen van een lint, werd
het nieuwe verenigingsgebouw van scouting
Dorus Rijkers Nesselande dan eindelijk
geopend. Net als vorig jaar bij het slaan van
de eerste paal, werd dagelijks bestuurder
Henk Koedijk bijgestaan door het jongste
en het oudste lid van de vereniging.
Na de opening hield het meteen op met
regenen en konden de kinderen knutselen,
klimmen, pionieren en als hoogtepunt
zelf brood bakken. Daarnaast werden alle
bezoekers rondgeleid in het nieuwe verenigingsgebouw. Heb je de feestelijke opening
gemist en wil je een keer komen kijken?
Je bent van harte welkom.

Een groep jongeren uit jongerencentrum
XpresZo (De Kristal) is op bezoek geweest
www.dorusrijkersnesselande.nl
bij rapper HEF Bundy uit Hoogvliet. De jonDeze nieuwsbrief is een uitgave van
geren stelden vragen aan de rapper over het
thema ‘identiteit’ voor het jongerenproject
“I-dentity”. De rapper gaf onder andere
Stichting Wijkorganisatie
antwoord op de vraag: “Wie is HEF?”.
Nesselande

Nieuw op
- Afsluitingen Laan van Dada en rotonde Laan van Avant-Garde van 7 t/m 13 mei.
- WONIO zoekt bezorgers voor deze nieuwsbrief in Hollands Goed en Marcel Duchampplein.
- Julia Woning en jonge wijkbewoners exposeren tot eind mei in KunstWerk aan de Winkel.
- Provincie Zuid-Holland plaatst nieuwe informatiepanelen langs strand Zevenhuizerplas.
- Kinderbingo in de meivakantie: woensdag 2 mei in De Kristal.
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