De Vereniging Vrienden van het Vondelpark:
streeft naar een heerlijk park voor alle gebruikers
praat met politici over de toekomst van het park
trekt aan de bel als dat nodig is
helpt met raad en daad bij het onderhoud
geeft financiële steun aan goede initiatieven
publiceert informatie over het Vondelpark
bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers
Wil jij ook Vriend van het Vondelpark worden? Ga dan nu naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl

Verenigingsnieuws
De VVVP zoekt de perfecte
formule
Al een poosje zoekt de VVVP naar een
nieuwe waterdichte omschrijving van haar
doelstellingen. Dat blijkt niet eenvoudig.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering van
13 juni werd dit agendapunt afgevoerd
omdat de aanwezigen geen
overeenstemming konden bereiken. Er zijn
leden die de nadruk leggen op de
bescherming van planten en dieren.
Anderen wijzen op het belang van
recreatie. Weer anderen zien het park als
oase van rust. Het bestuur heeft nu drie
doelstellingen geformuleerd. Die staan op
onze website. We verzoeken iedereen om
de beste uit te kiezen. Tijdens de volgende
ledenvergadering kunnen we hopelijk wel
een knoop doorhakken.

VVVP doet mee met nationale
actie Nederland Schoon
Op zondag 18 augustus houdt de VVVP
een bijzondere vrijwilligersavond in het
kader van de Vondelpark Schoon
campagne. Dit is een lokaal onderdeel van
de nationale campagne Nederland Schoon
waaraan honderden bedrijven, scholen en
gemeenten zich inzetten tegen zwerfafval
(zie: www.nederlandschoon.nl) De VVVP
mobiliseert hiervoor haar vaste kern
vrijwilligers. We zetten deze dag ons meest

Activiteitenkalender
Hele maand

Groot Melkhuis start fotowedstrijd
op Facebook
Tijdens de zomervakantie houdt het Groot Melkhuis een
fotowedstijd waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen.
Iedereen die bij het Melkhuis een foto heeft gemaakt en die
upload naar de Facebooksite komt in aanmerking voor een
“leuke” prijs. Wat die prijs is blijft een verrassing. Het
welbekende Kinderatelier gaat tijdens de vakantie gewoon
door op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur. Stuur uw
foto’s naar deze Facebook-pagina.
Groot Melkhuis
Vondelpark 2A 1071 AA Amsterdam
020 612 9674
De hele maand

‘t Blauwe Theehuis toetert op
sociale media
Het Blauwe theehuis mag dan wel een voor-oorlogs gebouw
zijn, maar de communicatie van de uitbaters is uiterst modern.
Via Twitter en Facebook worden deze maand tal van
activiteiten aangekondigd waaronder High Tea’s en diverse
feesten met nostalgische en eigentijdse muziek, vaak tot in de
vroege uurtjes.

vrijwilligers. We zetten deze dag ons meest
effectieve ‘schoonmaakmiddel’ in: het
preventief uitdelen van vuilniszakken.
Tientallen vrijwilligers trekken tussen 19:00
en 21:00 uur het Vondelpark in en geven
aan bezoekers een vuilniszak met de
vraag om die vol in te leveren bij de vaste
afvalpunten. We verzamelen ons om 19:00
uur bij de gemeentewerf aan het
Kattenlaantje. Iedereen is welkom!

VVVP zoekt coördinator voor
vrijwilligers
De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark zoekt een coördinator voor de
vrijwilligers in het Vondelpark. Deze
liefhebbers van het park helpen regelmatig
met ondermeer tuinieren. Er staat een
oproep met een functieprofiel op deze
website. Aanmeldingen kunnen ook
rechtstreeks via onze website bij
vrijwilligers@vriendenvanhetvondelpark.nl

Word Vriend van het Vondelpark
Particulieren
Vriend worden van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark kost slechts € 15,- per
jaar. Ga naar
www.vriendenvanhetvondelpark.nl om je
aan te melden.

‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5, 1071 AA Amsterdam
020 662 0254
Hele maand

Manege stunt met paardrijden in
historische piste
Tijdens het zomerrooster van de Hollandse Manege is het
mogelijk om in één week drie keer te rijden (les of vrijrijden)
voor de prijs van twee keer. Deze lessen kunnen via de
Hollandsche Winkel worden besproken en worden via email
bevestigd. Ga voor voorwaarden en informatie naar
www.dehollandschemanege.nl of bel met het onderstaande
nummer.
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Zaterdag 3 augustus

Boomwhakalaa is percussieexplosie voor kinderen
Vrolijk spektakel voor jong en oud, met trommels en ritmes van
over de hele wereld. Iedereen mag meedoen met
boomwhackers. Dat zijn kleurrijke plastic buizen waarmee je
muziek kan maken. De voorstelling zit vol sketches en
Caraïbische liedjes waarbij het onmogelijk is om stil te zitten.
De groep van de Antilliaanse drummer/percussionist Rol
Calister gebruikt bekende en minder bekende instrumenten,
zoals congas, cajn, udu en pandero. Boomwhakalaa is een
ware percussie-explosie met ongekende klankkleuren en
meezingliedjes voor volwassenen en kinderen vanaf zes jaar.
Op You Tube staat een aanstekelijk promofilmpje
http://www.youtube.com/watch?v=LDMwO46J44g
Aanvang 13:00 uur. Toegang: gratis
Volt
Openluchttheater Vondelpark
www.openluchttheater.nl
Zondag 4 augustus

Frank Wilson brengt sfeer in de

Frank Wilson brengt sfeer in de
spanning
Solo-optreden van Frank Wilson. Deze veelzijdige
Amerikaanse pianist, vocalist, entertainer, componist, musicus
en technicus staat bekend om zijn improvisatietalent dat vaak
veel sfeer bijdraagt aan de situatie van het moment. Wie een
gokje wil wagen zal deze avond zeker niet bezwijken van de
spanning.
Van 20.00 tot 23.00 uur. € 15,- entree inclusief € 10,speelgeld. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig
identiteitsbewijs is verplicht. De dresscode is stijlvol en
verzorgd.
Holland Casino
Max Euweplein 62 1017 MB Amsterdam
020 521 1111
Woensdag 7 augustus

Tuinieren in Vondelpark is gezellig
en nuttig
Werkochtend voor mensen die het leuk vinden om te tuinieren
in het Vondelpark. De ervaring leert dat deze ochtenden erg
gezellig zijn en bovendien veel voldoening geven. Mede
dankzij de inzet van deze vrijwilligers blijft het Vondelpark ook
tijdens de bezuinigingen in goede staat. Materiaal en
gereedschap zijn aanwezig. Tijd: 10.00 – ca. 12.30 uur.
Verzamelen bij het houten hek van de Koeienweide.
Donderdag 8, dinsdag 20 en zaterdag 24 augustus

Drie Opendagen voor afgesloten
Koeweide
Deze maand zijn er drie open dagen voor de Koeiweide. Dit
ruige natuurgebied, midden in het Vondelpark, is doorgaans
niet toegankelijk voor het publiek. Samen met een natuurgids
kunnen de deelnemers bij wijze van uitzondering het Jan
Haakpad bewandelen dat er dwars doorheen loopt. Na afloop
is er een lekkere kop thee of soep, soms met versgeplukte
tuinkruiden. Vorig jaar waren er honderden bezoekers. De data
zijn donderdag 8 augustus van 18.30 tot 21.30 uur, dinsdag 20
augustus eveneens van 18.30 tot 21.30 uur en zaterdag 24
augustus van 10.00 tot 13.00 uur. Aanmelden verplicht via
b.nooij@soozamsterdam.nl of 020- 6628237.
Voor meer info: deze website

Zaterdag 10 augustus

Leer de Kangoo Jump in hilarische
proefles
Het Amsterdamse familiebedrijf Van Beek Sport geeft vandaag
een proefles Kangoojumpen. Dat is een nieuwe hilarische
bewegingssport waarbij men op schoenen met sterke veren
grote stappen maakt die enigszins lijken op de typische
kangaroesprongen. Volgens Van Beek kent deze springsport
grote voordelen. Volgens hun website is het zelfs “de meest
doeltreffende en efficiënte vorm van lichaamsbeweging die tot
nu toe door de mens is bedacht”. Een training kost normaal €
12,50 per les van 60 minuten, plus € 7,50 voor het huren van
de schoenen. Maar alleen deze dag is de schoenhuur gratis.
Inschrijven kan via mail op info@vanbeeksport.nl (vermeld in
de mail naam, adres, telefoonnummer en schoenmaat). Wees
er snel bij want er is maar plaats voor twaalf deelnemers. De
proefles is van 12:00 tot 13:00 uur.
Vondelpark Amsterdam (Café Parck)
Overtoom 428, 1054 JV Amsterdam
Donderdag 15 en 22 augustus

Amsterdamse studenten helpen
Vondelpark
De VVVP heeft met het Amsterdams Studenten Corps (ASC)
afgesproken dat zij op donderdag 15 en donderdag 22
augustus met 225 eerstejaars studenten in actie komen in het
Vondelpark. In het kader van hun ontgroening gaan de feuten
die dagen groen- en schoonmaakwerkzaamheden verrichten
van 18.30 tot 21.30 uur. Dit is het tweede jaar dat het
Amsterdams Studenten Corps zich inzet voor het Vondelpark.
Vrijdag 16 tot 25 augustus

Grachtenfestival toont jong
muzikaal toptalent
Gerenommeerde solisten en ensembles in ongekende
combinaties stellen speciaal voor de 16e editie van dit festival
concertprogramma's samen. Bovendien worden voorpremières
gebracht van (delen uit) programma's die later in het seizoen
op podia elders in het land worden uitgevoerd. Een deel van
het programma speelt zich af in het openluchttheater van het
Vondelpark op zondag 18 augustus met een optreden van
Davai Perkusion, een groep slagwerkers met een

Davai Perkusion, een groep slagwerkers met een
spectaculaire show. (YouTube) De toegang is daar gratis!
Voor meer info over het grachtenfestival:
www.grachtenfestival.nl
Diverse locaties in Amsterdam
Vrijdag 16 augustus

Broedplaats toont groen eco-dak
voor crowd-funding
‘Go Green’ is de naam van een nieuw eco-project van OT301.
Deze populaire broedplaats wil een bijdrage leveren aan de
biodiversiteit en de luchtkwaliteit van Amsterdam en heeft
daartoe 400 vierkante meter dak een groene invulling
gegeven. Het doel is om dit uit te breiden met een
groententuin, bijenkorven en zonnepanelen. De kosten zijn
aanzienlijk. Er is al 20-duizend euro uitgegeven waarvan 10duizend gemeentesubsidie. Om de kosten van de uitbreidingen
te dekken is nu een crowdfunding gestart (zie
http://www.ot301.nl/page=site.home#) Belangstellende kunnen
vandaag tussen 16:00 en 18:00 uur komen kijken. Aanmelden
bij Ivo via pr@310k.nl
Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus

Feestelijke Disney-muziek als
primeur in Concertgebouw
Muziek uit films als The Lion King, Belle en het Beest, De
kleine zeemeermin, Enchanted, Aladdin, en nog veel meer.
Dat staat centraal tijdens dit bijzondere Disney-concert met
musicalsterren als Jamai Loman, Pearl Jozefzoon, Freek
Bartels en Celinde Schoenmaker onder begeleiding van het
Metropoleorkest en ondersteund door originele foto’s en
beelden. Een onvergetelijke ervaring voor jong en oud. De
website van het Concertgebouw jubelt over een concert
waarbij ouders zich weer even kind wanen en kinderen groot
mogen zijn.
Aanvang zaterdag 19:30 uur en zondag om 14:15 uur. Kijk
voor prijsinformatie op deze website
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10

1071 LN Amsterdam
Zaterdag 17 augustus

Medium Liesbeth Jusia doet psychic
reading
Inloopactiviteit in spiritueel centrum De Roos waarbij het
medium Liesbeth Jusia tijdens een zogenaamde psychic
reading een deelnemer vertelt over de toekomstmogelijkheden.
Jusia maakt op verzoek ook contact met overleden dierbaren.
Ga voor meer informatie over haar werk naar
http://knockingonheavensdoor.net
Van 11:00 tot 14:00 uur. Kosten €15,- per kwartier
Centrum de Roos
P.C. Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam
Tel: 020 - 689 00 81
Woensdag 21 augustus

Ex-drummer Björk maakt audiospektakel met muzikante Jenny
Graf.
Optreden van de tweemansformatie Soliton. Drummer Chris
Corsano (bekend als ex drummer van Björk) en multiinstrumentaliste Jenny Graf. Een muzikale avond die garant
staat voor spectaculaire audio-incidenten met zang en
performance.
Aanvang 20:30 uur. Prijs: €6,OCCII, Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Zondag 25 augustus

Laatste kans voor tentoonstelling
Comunnitas
Vandaag sluit de spraakmakenden tentoonstelling Comunnitas
van van beeldend kunstenaar Aernout Mik die van Volkskrant
en NRC vijf sterren kreeg. Juichend werd geschreven over
"videokunst die betovert". Mik schetst de psychosociale
toestand van de huidige samenleving. Met zijn (vaak)
geënsceneerde videobeelden verwijst hij naar actuele politieke
en sociale thema’s, zoals economische depressie, mondiale

en sociale thema’s, zoals economische depressie, mondiale
crises, en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in de
media. Van 10:00 tot 18:00 uur. Kinderen t/m twaalf jaar
hebben gratis toegang.
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Donderdag 29 augustus

Orgelpark opent seizoen met
improvisatiedans
Dans en improvisatievoorstelling van danser en choreograaf
Katie Duck en organist Jacob Lekkerkerker markeert de
heropening na de zomerstop. Duck is inmiddels een bekende
verschijning op de Nederlandse podia als oprichter van
MagPie en docent op de Hogeschool voor de Kunsten.
Lekkerkerker is ondermeer titulair organist van de Oude Kerk
te Amsterdam. Voor zijn werk werden hem diverse prijzen
toegekend, waaronder de Sweelinck-Mullerprijs, de Jur
Naessens Muziekprijs en de Franse Prix Spécial EnglertMarchal voor improvisatie.
Aanvang: 20:15 uur. Reserveren kan via deze website
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam

Buddléia
Wat weten vlinders van augustus?
De buddléia bloeit, ze nemen het
ervan. Je dochter kan dat eigenlijk
niet aan, zo ijl, zo flinterdun
haar jurk. Je bent haar vader maar
kunt kijken als een man. Waar eindigen
haar poten? Hoge zomen vangen wind,
de zomer raakt nu op zijn bangst.
Ze fladdert weg, je kijkt haar na zoals
de vriend die laatst iets ongelukkigs
zei toen zij op haar fiets passeerde.
Later als het licht de middag heet
en scherp maakt bij de sloot aan gene
zijde jaagt een man bij de buddléia 's.

zijde jaagt een man bij de buddléia 's.
Victor Vroomkoning, 1993

Giften
De Vereniging Vrienden van het Vondelpark is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom zijn giften aan de Vereniging Vrienden van
het Vondelpark aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Kijk voor volledige informatie op
www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/particulier/giften.
Vrienden van het Vondelpark
Postbus 76809
1070 KC Amsterdam
Triodos Bank rek.nr. 19.83.56.056
Colofon
Tekst: Olaf Paulus van Pauwvliet
Vormgeving: Kaz Alting, www.grasveld.net

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Afmelden

