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 nieuwbrief van November
blijft steken
De maandelijkse nieuwsbrief van vorige
maand is niet verzonden door een
misverstand bij de schrijver. Hij biedt zijn
excuses aan. De bewuste nieuwsbrief
staat wel op de webite.

Jubileumboek voor 150 jaar
Vondelpark
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan
van het Vondelpark in 2014 verschijnt er
een fraai jubileumboek van fotograaf Frank
van Paridon. Het Vondelparkgevoel is de
titel. Het fotoboek bruist van het leven:
natuur, gebouwen, kunstwerken en vooral
bezoekers wisselen elkaar af. Bijna 500
fotot’s geven een totaalbeeld van de
verstilde winter, de zinderende
zomeravonden, het Openluchttheater, de
verjaardagsfeestjes, de sporters en de
jaarlijks terugkerende evenementen.
Bestellen kan via
http://vondelpark150jaar.nl. Prijs € 24,90

Fusie met Hondenbezitters
uitgesteld
De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark (VVVP) gaat vooralsnog niet
fuseren met de Vereniging
Hondenbeziotters Vondelpark. Dat is de
uitkomst van het recente overleg tussen de

Activiteitenkalender
Hele maand

Blauwe Theehuis geeft korting op
jubileumboek
Het Blauwe Theehuis geeft een aantrekkelijke korting van vijf
euro op het Jubileumboek ‘Het Vondelparkgevoel’ dat normaal
€ 24,95 kost. Ga naar www.vondelpark150jaar.nl en bestel het
boek voor 19,90 euro door de kortingscode 902-07075 in te
vullen. Je ontvangt het boek dan zonder verzendkosten thuis.
Deze hele maand serveert het Theehuis trouwens lekkere
Soep van de Dag, ook voor 5 euro.
‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5
1071 AA Amsterdam
020 662 0254
Hele maand

Sterrenkok Ron bezorgt eten aan
huis
Natuurlijk is het leuker om na een wandeling door het
Vondelpark een hapje te eten in de Gastrobar aan de rand van
het park, maar wie wil kan het eten nu ook laten bezorgen.
Eventueel in het Vondelpark voor een deftige picknick, al is het
deze maand daarvoor waarschijnlijk een beetje te fris. Voor
meer info even bellen. Afgelopen maand heeft Ron Blaauw’s
Gastrobar trouwens een Michelinster gekregen. Een

uitkomst van het recente overleg tussen de
besturen van beide organisaties. Wel is
besloten om zoveel mogelijk samen te
werken. Een fusie werd overwogen omdat
dan meer slagkracht werd verwacht als de
gemeente Amsterdam zich gaat
reorganiseren na de verkiezingen van
maart volgend jaar. Gaandeweg werd
echter duidelijk dat het algemene belang
dat de VVVP nasteeft zich moeilijk laat
verenigen met het belang van één
specifieke groep.

Bestuurslid Monique Franssen
verhuist naar Rotterdam en
verlaat VVVP :(
Bestuurslid Monique Franssen zal per 1
januari 2014 haar taken neerleggen. Haar
werkzaamheden waren niet meer te
combineren met haar nieuwe woonplaats
Rotterdam. Franssen heeft zich de
afgelopen twee jaar met veel resultaat
gewijd aan haar taak de interne en externe
communicatie te verbeteren. De huidige
VVVP-website en Facebookpagina zijn
haar meest in het oog springende
verdiensten. Naar vervanging wordt
gezocht. Wie interesse heeft kan zich
melden. Bij de vrijwilligerscentrale zal een
vacature worden geplaatst.

Werkgroepen VVVP worden
versterkt
De werkgroep Conservancy zal in 2014
worden aangevuld met consultant
Stedelijke Onrwikkeling Tineke Brinkhorst.
Verder zal econoom Jeanine Geijsen gaan
helpen met de werving en coördinatie van
de vrijwilligersactiviteiten.

VVVP maant sportorganisaties
Vondelpark
De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark gaat naar aanleiding van
diverse klachten een aantal
sportorganisaties aanschrijven met het
verzoek geen gebruik meer te maken van
de speeltoestelen voor kinderen. Als dat
niet leidt tot resultaat zal de VVVP zich
bezinnen op vervolgstappen. Het
afgelopen jaar zijn de speeltoestellen in de
speeltuinen van het Vondelpark steeds
vaker gebruikt voor georganiseerde
trainingsactiviteiten waardoor er voor de

Gastrobar trouwens een Michelinster gekregen. Een
aanwijzing dat zijn koerswijziging van chique restaurant naar
toegankelijke bar culinair geslaagd is.
Ron Gastrobar
Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943
Zondag 1, 15 en 29 december

Suprematisme voor het hele gezin
onthult geheimen
Leerzame en leuke familierondleiding voor het hele gezin
onder leiding van een museumdocent onthult alle geheimen
van de Russische kunstenaar Malevich voor jong en oud. Na
afloop begrijpt zelfs een kind van zes jaar waarom het
geschilderde zwarte vierkant een sleutelwerk is van een hele
kunststroming. Aanmelden tot vrijdag 9.00 uur voor de
betreffende rondleidingen via educatie@stedelijk.nl of 020 –
5732 741 Deelname is gratis. Vanaf 6 jaar.
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Woensdag 4 december

Tarotconsultant biedt hulp in drie
talen
Consultant Gabriële Rosengärtner zou met behulp van het
eeuwenoude kaartspel inzicht bieden in persoonlijke vragen
zoals: ‘wie ben ik nu en waar ga ik naartoe?’ Ook vragen over
relaties en werksituatie kan zij naar eigen zegge in het
Nederlands, Engels en Duits beantwoorden met behulp van
enkele kaarten. Van 14:00 tot 17:00 uur. Prijs €15,Resereveren is niet nodig.
Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081
Donderdag 5 december

Nigeriaanse muzikant vertolkt
Sahelsound

trainingsactiviteiten waardoor er voor de
kinderen geen plaats meer is. De VVVP wil
dat speeltuinen na de winter weer exclusief
voor kinderen zijn.

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.

Sahelsound
Bijzonder optreden van de Nigeriaanse muzikant Mammane
Sani die met zijn electronische instrumenten een prominente
vertolker is van de zogenaamde Sahelsound. Die is in Sani’s
geval gebaseerd op de folklore uit zijn vaderland. Hij bewerkt
eeuwenoude traditionele liederen zoals die door herders
werden gezongen met moderne elektronica. Een voorproefje is
te beluisteren op: www.youtube.com/watch?v=MPXuw2f0U9U
Aanvang 20:30 uur. Toegang: € 5,OCCII, Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Vrijdag 13 december

Santa Skate maakt enthousiaste
reacties los
Speciaal initiatief van het Skaterscollectief Friday Night Skate
(FNS) waarbij de deelnemers verkleed als kerstman/vrouw op
rolschaatsen door het Vondelpark en Amsterdam rijden. FNS
organiseert dit evenement als sinds 2008 tot groot plezier van
alle toeschouwers. Wie wil meedoen moet zich verplicht
verkleden. Kostuums zijn eventueel te koop voor tien euro bij
de tennisclub aan het Kattelaantje van waaruit ook wordt
vertrokken om 19:00 uur. Bij slecht weer verschuift deze tocht
naar vrijdag 20 december.
Zaterdag 14 december

Kinderen kunnen kerststal kleien in
melkhuis
Kerstactiviteit in het kader van het kinderatelier dat normaal
gesproken op woensdagen wordt gehouden. Met professionele
begeleiding van Samma die voor vaste bezoekers een goede
bekende is. Onder haar toeziend oog kunnen kinderen een
mooie kerststal maken van klei voor thuis onder de boom.
Van 14:00 tot 17:00 uur. Prijs €5,Groot Melkhuis
Vondelpark 2A
1071 AA Amsterdam
020 612 9674
Woensdag 18 december

Orgelpark viert kerst in Libanese

Orgelpark viert kerst in Libanese
stijl
Optreden van de Libanese zangeres en
conservatoriumdocente Rima Khcheich onder begeleiding van
toetsenist Rembrandt Frerichs en jazzbassist Tony Overwater.
Op het programma staan spirituele liederen die het kerstgevoel
zouden kunnen aanwakkeren.
Aanvang 20:15
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam
Zaterdag 21 december

DJ Joshua Walter demonstreert
talent met discofied house
Bij liefhebbers is de mixstijl van Joshua Walter algemeen
bekend vanwege zijn scherpe plaatkeuze en opzwepende live
mash-ups. Hij weet te verrassen met ondermeer discofied
house waarbij vriendelijke discomuziek wordt versneden met
dominantie beats van de house. Walter is ook bekent als host
van de wekelijkse radioshow “Off The Record” bij Radio
Decibel en organiseert clubavonden in onder andere Jimmy
Woo en The Sugarfactory, beide in Amsterdam. Op de
afterparty van de MTV European Music Awards stond Walter
ook al achter de knoppen. Hij timmert dus aan de weg. Kijk
voor een demo op www.youtube.com/watch?v=D1O97NlVoTg
Aanvang 22:00 uur
Holland Casino
Max Euweplein 62
1017 MB Amsterdam
020 521 1111
Zondag 22 december

Broedplaats toont bekroonde
Koreaanse film
De bekroonde speelfilm Sympathy for Lady Vengeance (2005)
van de Koreaanse regisseur Park Chan-Wook gaat over een
jonge vrouw die na haar veroordeling voor moord in de
gevangenis zogenaamd een spirituele ommezwaai maakt en
vervroegd wordt vrijgelaten wegens goed gedrag. Eenmaal
buiten de muren zint zij op wraak. Naar goed gebruik
combineert OT 301 haar buitenlandse filmvoorstellingen met

combineert OT 301 haar buitenlandse filmvoorstellingen met
een maaltijd uit het land van herkomst, Koreaans dus, in dit
geval. Wie vooraf wil meeeten moet er om 19:30 uur zijn. Prijs
€ 5,-. De film begint om 20:30 uur. Kost ook € 5,-. De
combinatie kost slecht € 9,- Een mooie trailer van Sympathy
for Lady Vengeance is te zien op www.youtube.com/watch?
v=mzXbV9a5GA4
Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Zondag 22 december

Concertgebouw speelt O
Dennenboom
Meezingconcert voor de hele familie (6+) door de vijf
zangeressen van het ensemble Wishful Singin onder
begeleiding van pianist Bert van den Brink. Wishful Singing is
female a cappella van internationaal topniveau. Met hun
prachtige stemmen, komisch talent en gevoel voor theater
weten zij het publiek voor zich te winnen. Van 15:00 tot 16:30
uur. Prijs: vanaf € 15,Concertgebouw Kleine Zaal
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Zondag 22 december

De Weerzin brengt NOODDUISTER
in Atoombunker
Goed getimede tegendraadse performance over duisternis
tijdens het Amsterdam Light Festival. Terwijl de stad baadt in
het kunstzinnige licht, biedt de Vondelbunker juist een podium
aan kunstenaars die aan de haal willen gaan met dit lichtthema
van het establishment. Zowel performers als publiek worden
gevraagd om licht(jes) mee te brengen en uit het diepste
duister licht te doen ontstaan. Entree is gratis, maar een
fietslampje is onontbeerlijk. Let op het afstapje!
Aanvang: 20:00 uur
Vondelbunker
Vondelpark 8 (In de brug)
Donderdag 26 t/m zondag 29 december

Manege Vondelpark vertoont

Manege Vondelpark vertoont
toneelstuk Elize
Kerstvoorstelling van regisseur Alexander de Bruijn voor het
hele gezin in de Hollandsche Manege aan het Vondelpark.
Elize is een meeslepend en spannend liefdesverhaal dat zich
afspeelt in het Amsterdam van de 19de eeuw tegen de
achtergrond van de Palingoproer in de Jordaan. Met muziek,
zang en dans, aangevuld met acts van elf paarden en antieke
koetsen. Het is voor de eerste maal in de geschiedenis dat de
manege de locatie is voor een toneelstuk.
Aanvang dagelijks om 14:30 en 19:30 uur. Kaartverkoop via
Stadsschouwburg Amsterdam www.ssba.nl / 020- 624 23 11
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942

Gedicht
Een nieuwe uitdaging komt op
Ons pad: hemel wordt steeds met
Zwarte inktdruppels gekleurd, terwijl
De natuur een ziel in nood zal omarmen.
Een niet-alledaags wit poeder
Speelt overtuigend en bij vlagen met
Wervelend spel, zodat landschappen en
Stadsgezichten volledig worden ingenomen.
Op iedere hoek van de straat een
Brandende lantaarnpaal, op hetzelfde
Moment een huiskamer met kaars verlicht
Het begin van de laatste maand van het jaar.
Het is alweer december, de periode
Waarin wij zullen proeven van blakende
Winterzon en droom, gedachte, herinnering
Van vervlogen tijd rond de open haard ophalen.
Catherine Boone, 2012

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

