
Nellestein
Woon- en zorgcentrum

Met openbaar vervoer
 Vanuit Amsterdam centrum: 
 metro 53 > Gaasperplas
 Vanaf station Bijlmer
 bus 47 en 49 > station Gaasperplas
 Vanaf station Weesp
 bus 49 > station Gaasperplas
Nellestein is ook goed bereikbaar met eigen 
vervoer
 
Roze Loper

 Nellestein is een Roze Loper- locatie                   
van Amsta. Een Roze Loper is het certi-

ficaat voor instellingen die aandacht beste-
den aan seksuele diversiteit. Middels vrolijke 
en informatieve activiteiten voor bewoners 
en korte trainingen voor personeel, creëren 
we met elkaar meer openheid en acceptatie 
van en voor iedereen. 
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Voor informatie

Neem voor het  
aanvragen van zorg 
vrijblijvend contact 
met ons op:

T (020) 311 64 44
E  infonellestein@
 amsta.nl
I  www.amsta.nl 

Nellestein
Woon- en zorgcentrum
Lopikhof 1
1108 GH Amsterdam-ZO

Professionele zorg in huiselijke sfeer

Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn

Welke zorg biedt Nellestein?
 Veilige woonomgeving met welzijn en zorg
 Verzorging en zo nodig verpleging
 Psychogeriatrische zorg
 Mogelijkheid kortdurende opname (met eerstelijns aanvraag)
 Logeeropname 
 Geestelijke verzorging
 Gebouwgebonden (thuis)zorg voor de  
 zelfstandige woningen Lopikhof 
Voor deze zorg is een indicatie van het CIZ of een thuiszorgindicatie 

vereist. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 020 311 6444 of e-

mailen op infonellestein@amsta.nl

Informatie voor verwijzers & huisartsen: Nellestein biedt opnamemo-

gelijkheden voor WLZ zorgpakketten Verpleging & Verzorging 4 t/m 8 

met eventueel BOPZ (VV5 en VV7). Er is voor de zorgpakketten VV5 en 

VV7 met BOPZ ook nog een aparte besloten afdeling. Daarnaast biedt 

Nellestein opnamemogelijkheden voor kortdurend eerstelijns verblijf.

Wat biedt Nellestein nog meer?
  Restaurant met ’s middags warme maaltijden
  Apotheek en gezondheidscentrum nabij
 Bibliotheek, kapsalon en pedicure
 Winkeltje en visverkoop
 Internetcafé
 Mogelijkheid geldopname voor bewoners
 Uitgebreid activiteitenaanbod
Alle faciliteiten, uitgezonderd geldopname, zijn ook beschikbaar voor 

buurtbewoners



Mooie, ruime appartementen in een prachtige omgeving met veel groen. 
Dat is, in het kort, woon- en zorgcentrum Nellestein. Een plek waar, in 
huiselijke sfeer, professionele zorg wordt geboden aan een breed gezel-
schap Amsterdammers. In Nellestein vindt u de warmte en zorgzaamheid 
die vooral in een latere levensfase zo belangrijk zijn. 

Allereerst zetten wij ons in om u een goede woonomgeving te  bieden, met 
de verzorging die u nodig heeft. Ons streven is een omgeving te creëren 
waarin u naar eigen inzicht kunt leven en samenleven. Onze medewerkers 

‘Wij zorgen zowel voor 
onze bewoners als voor 
onze buurtbewoners’

houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen en  
behoeften. We kijken samen met u naar wat u zelf kunt en waarbij u 
hulp nodig heeft.

Nellestein beschikt over tal van faciliteiten. Een restaurant, een 
 bibliotheek, een internetruimte, een pedicure, een kapsalon, een  
opticien; het is slechts een greep uit het brede pakket. Het centrum 
heeft een internetruimte voor bewoners en buurtbewoners. Er is een 
uitgebreid aanbod aan activiteiten, met onder andere klaverjas- en 
kaartclubmiddagen.

Nellestein biedt naast de interne woonvoorzieningen ook een groot 
aantal aanleunwoningen. De bewoners hiervan kunnen naar wens en 
behoefte gebruik maken van allerhande zorgvoorzieningen en diensten. 
De oudere buurtbewoners kunnen gebruik maken van alle faciliteiten. 

Op een waardige manier de regie over het eigen 

leven houden

De visie van Nellestein

Ons werk is maatwerk

Woon- en zorgcentrum Nellestein is vernoemd naar het stukje 
Amsterdam waar het deel van uitmaakt, de wijk Nellestein. Het 
centrum biedt een thuis aan haar bewoners en vervult daarnaast 
een belangrijke functie in de buurt.


