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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.vondelpark.tv

Vondelvrienden staan op Facebook
De vereniging Vrienden van het Vondelpark
beschikt inmiddels over een pagina op sociale
netwerksite Facebook. Daar kan iedereen me
elkaar van gedachten wisselen over ons
geliefde park. Zo staat er sinds 1 februari op
onze Facebookpagina een 'link' naar ene
Laura die een mooi gedicht heeft gemaakt
over het park. Ga naar
www.facebook.com/vriendenvanhetvondelpark
om het te lezen.

Woensdag 1, 8, 15, 22, en 29 februari

Alle kinderen die het leuk vinden om te tekenen, schilderen
en knutselen kunnen zich elke woensdagmiddag uitleven in
het Kinderatelier. De begeleiding is in handen van Samma.
De kosten bedragen € 5,00 per kindje
Van 14.00 - 16.00 uur
Groot Melkhuis, Vondelpark 2
Meer info: 020-6129674 of www.grootmelkhuis.nl

De conservancy-werkgroep zoekt
versterking

Maandag 6, 13, 20, 27 februari

De Vereniging van Vrienden van het
Vondelpark heeft een conservancy-werkgroep
ingesteld die gaat onderzoeken hoe we op
constructieve wijze kunnen samenwerken met
de gemeente Amsterdam. Iedereen die wil
meedoen is welkom. Aanmelden kan via onze
website.

Speciale jubileumuitgave
Vondelblad
Deze maand bestaat de Vereniging van
Vrienden van het Vondelpark vijfentwintig jaar.
Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Dit
jaar worden ondermeer lezingen en een
concert gehouden. Ook komt er een
jubileumuitgave van ons verenigingsblad Het
Vondelblad, een krant vol verhalen over het
Vondelpark.

'Spelen met Gebaren'. Dat is de titel van een opmerkelijke
workshop van Wapperkids opgericht door twee
professionele gebarentaaldeskundigen. Ouders met
kinderen van 1,5 tot 4 jaar zouden daar kunnen leren in
gebarentaal met hun kinderen te communiceren. De
ingrediënten zijn fantasie, spel, zingen, en voorlezen. Iedere
maandagochtend van 10:15 tot 11:15 uur.
Informatie: 020-6253257 of info@kinderkookkafe.nl
Donderdag 9 februari en 23 februari

De activistische salon van kraakcollectief Schijnheilig staat
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Vrienden doneren voor
10-bomenplan
Op 23 februari zal de Vereniging Vrienden van
het Vondelpark een cheque overhandigen aan
Joep Blaas, wethouder Openbare Ruimte,
Reiniging, Groen, Milieu en ICT van Stadsdeel
Amsterdam Zuid. De ceremoniële
overhandiging vindt plaats op de stadswerf
aan het Kattenlaantje en begint om 11:00 uur.
Deze donatie is het gevolg van ons

http://www.grasveld.net/vondelpark/februari2012/

deze (en volgende) maand in het teken van de crisis van het
westerse kapitalisme met vier avonden kritische reflectie en
discussie. De eerste avond wordt de Amerikaanse film Wall
Street vertoond met de iconische toespraak van Gordon
Gekko: "Greed is Good" Afsluitend debat. De tweede avond
(op de 23-ste) gaat Occupy College over creatief activisme:
wat zijn de effectiefste manieren om actie te voeren? Een
actieve doe- en overzichtsavond.
Vrijdag 17 februari

100-bomenplan dat enkele jaren geleden is
gestart op initiatief van oud voorzitter Peter
van Woensel Kooy.

Vrienden willen geen scooters in
het Park
De Vereniging Vrienden van het Vondelpark
(VVVP) steunt de plannen van de gemeente
om scooters te weren uit de Amsterdamse
stadsparken. We hopen dat deze maatregel
zo spoedig mogelijk zal worden ingevoerd.
Deze voertuigen zijn de VVVP al geruime tijd
een doorn in het oog. Ze maken lawaai, ze
stinken en het weggedrag van de bestuurders
is nogal eens gevaarlijk. Bovendien is er geen
noodzaak voor scooters om door het
Vondelpark te rijden. Voor bezoekers zijn er
voldoende parkeerplaatsen bij de ingangen en
voor doorgangsverkeer zijn er uitstekende
alternatieve routes.

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

Someday is een band die bestaat uit vijf jongemannen die
zich vooral laten inspireren door John Mayer, Lenny Kravitz
en Otis Redding. Wat begon als coverbandje groeit nu uit tot
een serieuze podiumact waarbij ook steeds meer eigen
nummers worden gespeeld. Maar deze avond zal de band
het publiek vooral trakteren op herkenbare nummers die
voor iedereen lekker in het gehoor liggen.
Holland Casino Amsterdam, Max Euweplein 62
Bel: 020-5211100 of ga naar www.hollandcasino.nl
Zaterdag 18 februari

De organisatie spreekt over een historische gebeurtenis als
het gaat over het alternatieve carnavalsconcert van
Karnaval, een losse groep jonge muziekanten die gruwelt
van het traditionele carnaval dat in hun ogen steeds
commerciëler wordt geen muzikale vooruitgang kent. Hoe
het anders kan wordt op deze avond getoond compleet met
computermuziek en koeienbellen geïnspireerd op de
hoempapa. Wie verkleed komt krijgt gratis een CD.
Aanvang: 22:00 uur. Entree: € 5.
Onafhankelijk Cultureel Centrum OCC II, Amstelveenseweg
134
Info: 020-6717778 of www.occii.org
Zondag 19 februari

De start van een negendaagse opleiding waarin docente
Linda Wormhoudt haar cursisten leert om te gaan met de
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belangrijkste aspecten van het Sjamanisme, een
verzameling van traditionele geloven en praktijken uit
verschillenden culturen. Persoonlijke en groepsprocessen
worden besproken met rituelen, trance- en opstellingswerk.
Aan bod komen ondermeer het levenswiel, krachtdieren en
vooroudercontacten.
Informatie: De Roos, PC Hooftstraat 183
Bel: 020-6890081 of e-mail: receptie@roos.nl.
Dinsdag 21 februari

De eerste editie van de Popquiz van 't Blauwe Theehuis met
mooie prijzen. Theehuismedewerkers Dirk, Amy en Maaike
zullen als quizmasters optreden. Iedereen kan zich
aanmelden met een team van maximaal vier personen op
telefoonnummer 020-6620254. Aanvang 19:30 uur.
't Blauwe Theehuis
Vondelpark 5
Van woensdag 29 februari t/m zaterdag 3 maart

Vierdaagse serie themaconcerten ditmaal in het teken van
de Oostenrijkse componist Anton Bruckner (1824-1896),
bekend van zijn groots opgezette symfonieën en missen. De
uitvoering in de Orgelkerk zijn oa van Musici Neos Brass en
het Capricorno Ensemble o.l.v. Herman Jeurissen, Studium
Chorale o.l.v. dirigent Hans Leenders en organist Marcel
Verheggen. Aanvang 20:15 uur.
Orgelpark (in de Parkkerk), Gerard Brandtstraat 26
020-5158111
Dagelijks

Ron Blaauw heeft deze winter een aantal gerechten
ontworpen waarin wintertruffel is verwerkt. Deze exclusieve
delicatesse laat volgens deze twee-sterrenkok zijn
smaakstoffen pas vrij als ze in contact komen met
lauwwarme vloeistoffen. Op het menu staan: ganzenlever
met truffel (€ 20 of € 45), bloemkool met truffel (€ 16 of €
39), vis met truffel (dagprijs) en kaas met truffel (€ 17,50. Na
afloop kunt u lekker wandelen in het Vondelpark. Dat is
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gratis.
Ron Blaauw Amsterdam, Sophialaan 55
020 4961943

Bridget Maasland (1974) is een Nederlandse
danseres, presentatrice, model en
dierenactiviste.

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
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