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
VVVP bedankt alle 40.000
bezoekers van het
Vondelparkfestival
De vereniging Vrienden van het
Vondelpark bedankt alle 40.000 bezoekers
van het Vondelparkfestival dat op zaterdag
14 juni voor de eerste maal werd
gehouden. We kunnen met z’n allen
terugkijken op een fantastische dag die in
alle opzichten geslaagd is. Zelfs de twee
ehbo-posten hadden de hele dag niets te
doen op het doorprikken van een blaar na.
Als herinnering is een kort filmpje gemaakt
met sfeerbeelden. Bekijk op YouTube.

Voorzitter stadsdeel Zuid
positief over jaarlijks
Vondelparkfestival
Het succes van het eerste
Vondelparkfestival kan het begin zijn van
een jaarlijkse traditie. Dat zegt de voorzitter
van de bestuurscommissie Zuid
Sebastiaan Capel (D66) in de Telegraaf
van 17 juni. “We vonden het festival een
groot succes. Je ziet dan wat het
Vondelpark allemaal te bieden heeft. De
variëteit aan activiteiten dit weekend was
enorm en het publiek kwam voor al die
verschillende activiteiten. Zo’n evenement
past in het Vondelpark. Dus het zou
zomaar een jaarlijkse traditie kunnen
worden,” aldus Capel. De Vrienden van het

Activiteitenkalender
Elke zondag

Dansen met baby stimuleert
ontwikkeling
Wekelijkse activiteit voor moeders met jonge kinderen omvat
danslessen onder begeleiding van docent Monique Welzijn.
Tijdens de lessen wordt de baby op een speelse manier
uitgenodigd om zich te bewegen in de vrije ruimte binnen de
verschillende thema’s zoals lente, zomer, herfst, winter, circus,
dieren ed. De choreografieën, bewegingsoefeningen en
spierversterkende oefeningen passen binnen de ontwikkeling
van de baby. Lichamelijke ontwikkeling, ruimtelijke verkenning,
coördinatie, spel, taal, emotionele en sociale ontwikkeling zijn
de leidraad binnen de lessen.
Tijd: zondag van 9.30 tot 10.15 uur voor baby’s en van 10:15
tot 11.00 uur voor dreumessen.
Kosten losse les: 10 euro (vooraf aanmelden). Inlooples: 12,50
euro.
Aanmelden kan via www.mamaislief.com
Kinderkookkafe
Vondelpark 6B
1071 AA Amsterdam
Hele maand

Sterrenkok presenteert Spaans
worstenplateau
Chefkok Ron Blaauw serveert deze maand voor € 15 een

Vondelpark willen graag meewerken aan
een jaarlijks festival en zullen eerdaags de
mogelijkheden verkennen.

Deurmat herinnert bezoeker
Vondelpark dat hij te gast is
Bij de twee hoofdingangen van het
Vondelpark ligt sinds afgelopen maand een
grote ouderwetse deurmat met de tekst
“Welkom in ons Vondelpark”. Deze
‘kunstwerken’ werden op 14 juni onthuld
door bestuurder Paul Slettenhaar (VVD)
die daarmee een actie afsloot om
bezoekers te wijzen op hun
verantwoordelijkheid als gast van het park.
Eerder hadden stadsdeel Zuid en de VVVP
een prijsvraag uitgeschreven met de
opdracht "Hoe zorgen wij ervoor dat
bezoekers het Vondelpark netjes
achterlaten?" De winnares was Yolande
Meurs die voor haar deurmat-idee een
cheque van € 300 ontving.

Crowdfunding kunstenaars
zoekt laatste tientjes voor uniek
boek Vondelpark
Het kunstenaarscollectief Lucifer wil een
uniek fotoboek maken over het
Vondelpark. De productiekosten probeert
dit vijftal fotografen te dekken via
crowdfunding. Zo’n 90% van de benodigde
€7.500,- is al binnen omdat meer dan
honderd mensen zich hebben gemeld als
donateur. Donateurs vanaf €30,ontvangen als dank een gesigneerd
exemplaar. Kijk op Voordekunst voor een
mooie informatiefilm en voor de
mogelijkheid om dit project te steunen.

Vondelpark nu ook veilig voor
hartpatiënten
Tennisclub Festina beschikt sinds enige
tijd over een automatische externe
defibrillator (AED). Bij een plotselinge
hartstilstand kan dat reanimatie-apparaat
het verschil betekenen tussen leven en
dood. Alle Festina-medewerkers krijgen
bovendien jaarlijks een training Basic Life
Support. Daarmee is de kans op
ongelukken op de tennisbaan kleiner
geworden, maar dat geldt ook voor het
hele Vondelpark. In geval van nood kan de
AED bij de tennisclub worden opgehaald.

Chefkok Ron Blaauw serveert deze maand voor € 15 een
plankje met Spaanse worstjes, spek en paté. Zo’n driehonderd
mensen hebben op zijn Facebookpagina gemeld dat ze dit
leuk vinden. Waarvan akte…
Ron Gastrobar
Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943
Elke woensdagmiddag

Kinderen knutselen in Vondelpark
bij mooi weer buiten
Het kinderatelier van het Groot Melkhuis is inmiddels een
instituut voor jong en oud. Alle kinderen die tekenen,
schilderen en knutselen houden zijn hier al jaren welkom op de
woensdagmiddag. Als het weer goed is wordt het kinderatelier
naar buiten verplaatst. Onder begeleiding van een deskundige.
Prijs: € 5,00 per kindje
Aanvang 14:00 uur
Groot Melkhuis
Vondelpark 2
1071 AA Amsterdam
020 612 9674
Hele maand

Hollandse manege houdt weer
populaire ponykampen
De bekende ponykampen van de Hollandsche manege groeien
uit tot een klassiek uitje voor Amsterdamse ruitertjes. Van de
vier weken zijn er inmiddels al twee volgeboekt en de
zomervakantie moet nog beginnen. Wees er dus snel bij. Ook
voor beginners en kinderen zonder rij-ervaring. Ga voor meer
informatie naar deze website.
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Hele maand

De orgelpijp is eventjes uitgeblazen
Het internationale concertpodium Orgelpark voor organisten en

Festina ligt strategisch midden in het
Vondelpark aan de Overtoom-zijde.
Festina
Vondelpark 2-A
1071 AA Amsterdam
T: 020 618 3183

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.

Het internationale concertpodium Orgelpark voor organisten en
componisten heeft deze maand geen activiteiten op de agenda
staan.
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam
Donderdag 4 juli

Ooievaarskuikens Vondelpark
krijgen ringen
Interessant evenement waarbij de drie ooievaarkuikens in het
Vondelpark, waarschijnlijk onder grote belangstelling, een ring
om hun ranke poot krijgen. Om de diertjes te bereiken wordt
een hoogwerker ingezet. De kuikens ondergaan het ringen
doorgaans lijdzaam. Op jonge leeftijd hebben de jonkies een
reflex waardoor ze totaal verslappen zodra ze iets onbekends
zien. Het ringen wordt uitgevoerd door medewerkers van de
landelijke ooievaarsorganisatie Stork Het ooievaarsnest in het
Vondelpark is een van de bekendste bijdragen van de
Vrienden van het Vondelpark.
Aanvang: 9:00 uur
Vrijdag 4, dinsdag 8, zaterdag 12 en zondag 13 juli

Blauw Theehuis kleurt oranje
Tijdens de WK voetbal vertoont ‘t Blauwe Theehuis alle
wedstijden buiten op grote schemen. Op de dagen dat het
Nederlands elftal speelt kleurt het Theehuis daarom oranje.
Een speciale uitnodiging gaat uit naar Kelly Geerlings die als
vijfduizendste het Theehuis heeft geliked op Facebook. Zij mag
als beloning een hele avond gratis drinken. “Kom je ook
voetbal bij ons kijken vanavond,” vraagt de directie haar op
Facebook.
‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5
1071 AA Amsterdam
020 662 0254
Zaterdag 5 juli

Binnenpret viert dertigste
verjaardag met feest
Vrijplaats Binnenpret viert haar dertig jarige betaan met

minifestival. Met leuke workshopjes, kindertheater, muziek,
speledingen, expootjes en hapjes voor groot en klein! Het feest
wordt gehouden op het binnenplein en daar omheen: ingang
eerste Schinkelstraat 14-16. Kijk voor het programma op deze
website.
Van 13:00 tot 20 uur. Toegang: gratis
De afterparty begint om 21.30 in OCCII met een Ethiopisch
straatcircus, een band en DJ’s! Toegang is dan een donatie.
Voor meer info kijk hier.
OCCII
Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Maandag 7 juli

Healing geeft lichaam impuls voor
nieuwe energie
Inloopactiviteit van docent Caspar Veeger zou met met
reconnective healing het lichaam een subtiele, liefdevolle en
toch krachtige impuls geven die bepaalde frequenties
aanspreekt, waardoor een verse stroom van vitaliteit wordt
geactiveerd. Daardoor zou een zelfgenezend vermogen
worden geactiveerd waardoor diverse klachten worden
verholpen. Tijdens de sessie in ‘De Roos’ zit de deelnemer op
een stoel in het restaurant, waarbij Veeger energie laat
stromen naar de plekken waar dit nodig is. Je zou het kunnen
vergelijken met een muziekinstrument dat opnieuw gestemd
wordt. Elke maandag van 14:00 tot 17:00 uur. Kosten: € 15,per keer.
Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081

Maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 juli

Concertgebouw wordt bioscoop met
muzikanten
Spectaculaire vertoning op een immens filmdoek van de met
Oscars overladen trilogie Lord of the Rings waarbij de
eveneens bekroonde muziek van componist Howard Shore live
wordt vertolkt door Het Gelders Orkest, het Brabant Koor en
Vocaal Talent Nederland onder leiding van dirigent Ludwig

Wicki. Een unieke kans om The Lord of the Rings te zien en
tegelijkertijd de imposante muziek live te horen in de zaal met
misschien wel de mooiste akoestiek ter wereld.
Drie avonden van 19:00 tot 22:30 uur
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Dinsdag 15 juli

Broedplaats onderzoekt complex
immigratieprobleem
Discussie-avond over vluchtelingen en immigratie begint met
de vertoning van de documantaire Refugees: Who Needs
Them? van regisseur Miles Roston. De film toont een portret
vijf vluchtelingen die door de Nederlandse regering zijn
uitgenodigd omdat vaststaat dat zijn vanwege hun opvattingen
gevaar lopen in hun eigen landen van herkomst. Centraal staat
de vraag in hoeverre Europa dat vluchtelingen mondjesmaat
toelaat medeschuldig is aan de onderdrukking die zij eerder
thuis ondervonden. De geportretteerde vluchtelingen zijn
gelijktijdig dankbaar en boos. Zijn ze daarmee een bedreiging
voor de westerse cultuur of juist een versterking daarvan?
Aanvang 20:00 uur. Toegang € 4,Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Woensdag 16 juli

Atoombunker steunt anti-fascisten
en veroordeelde moordenaar
Klein benefiet muziekfestival ten gunste van locale antifascisten brengt tevens de omstreden veroordeling in
herinnering van de Autraliër Jock Palfreeman die een straf van
twintig jaar uitzit in een Bulgaarse gevangenis na een
veroordeling voor moord.
Line Up: Kilnaboy uit Wales die momenteel met hun
kenmerkende anarcho folk-punk op toernee zijn door Europa.
Luister op YouTube naar hun nummer ‘Raise your Flag’
Verder de Nederlandse formaties Trikosis en de Shitfaced
Mermaids.
Van 20:00 tot 23:00 uur

Vondelbunker
Vondelpark 8a (in de brug)
1071 AA Amsterdam

Zaterdag 19 juli

Vingerpoppetje kan blaffen als een
bulldog
Jeugdvoorstelling met vingerpoppetjes van Leo Petersen die
vooral bekend werd door zijn optreden in de tv-serie
Sesamstraat. Met zijn handen tovert poppenspeler Lejo allerlei
vreemde wezens tevoorschijn. Allemaal hebben ze hun eigen
karakters en eigenaardigheden. In de handen van de speler
veranderen twee witte balletjes en een stipje zwarte verf in de
snuit van een blaffende buldog, stuntelige tapdansers, een
monster, een fladderende vogel, een dirigent met een
kinderkoor en soms een inktvis die door het theater zweeft.
Voor iedereen van 4 jaar en ouder.
Aanvang 13:00 uur. Toegang: gratis
Volt
Openluchttheater Vondelpark
www.openluchttheater.nl
Zondag 20 juli

Stedelijk toont privécollectie over
donkere kant menselijke psyche
Een uniek overzicht van de collectie van het Amsterdamse
verzamelaarsechtpaar Martijn en Jeannette Sanders. Met werk
van David Claerbout, Gilbert & George, Anton Henning,
Anselm Kiefer, Cindy Sherman. De collectie Sanders is een
van de belangrijkste privéverzamelingen in Nederland en kent
een enorme verscheidenheid: hij omvat vele honderden
schilderijen, sculpturen, assemblages, foto’s, tekeningen,
tekstwerken, films, video’s en installaties van meer dan 350
kunstenaars uit met name Europa en de Verenigde Staten. De
titel van de tentoonstelling, Bad Thoughts, is ontleend aan het
gelijknamige werk van Gilbert & George, en verwijst naar de de
donkere kant van de menselijke psyche die in veel werken uit
de collectie Sanders naar voren komt. Tot 9 november.
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam

Zaterdag 26 juli

Vondeldisco knalt zonder decibellen
Silent disco waarbij bezoekers helemaal uit hun dak gaan met
de leukste hitjes en de beste housetracks uit een draadloze
koptelefoon, zodat de buurt geen centje pijn lijdt. Maak je op
voor een boel joligheid en Amsterdamse glorie. Of je nou een
vroege vogel, een vreemde vogel of een hele gezellige vogel
bent: de Vondel Disco is voor alle vogels gratis. Met
cocktailbar en bbq voor hamburgers of saté.
Vondeltuin
Vondelpark 7
1075 VR Amsterdam

Vondelpark
Het riet zette z’n kraag op tegen de
wind die over de vijver rolde. ’n Merel,
glanzend zwart en snavel geel, zat in
de lies van ‘n jonge 19e eeuwse boom
te orgelen dat er regen was geregend,
en de zomer nu naar rijpe regen rook:
hij floot in dit park van Rij- en Wandel
wormen uit de benatte aarde. Op de
oever stond Vondel in robuust brons.
Eerder in deze ooite, en eigengereide
stad, in die gans anderse, buitenissige
tijd was ‘n kerkgroeve open geweest.
Wellicht te diep, in de zevende laag,
vond men onderin wat beenderen en
ze waren van Vondel. Thijm had alles
op papier geschreven: Van het eene
tot het andere slaapbeen, over de
schedel… 0.23. Enzovoort. Nu zat hij,
kijkend naar het weteringse water
van de Nieuwe Zijds Voorburg, aan
z’n Biedermeier eettafel. Naast een
biedermeier bord serveerde de lijst
met beenderen. Op deze botten, zo
dacht Thijm, steunde de bekering van
dichter Vondel, steunde diens geloof.
Een Biedermeier dienstmaagd ruimde
op en nam de lijst met beenderen en

geloof mee naar de man die Vondel
beeldde. Maar men gaf nergens plaats
op ‘n plein, in ‘n straat of plantsoen.
Thijm zei: zet het op een sokkel aan het
water in het park van Rij- en Wandel.
Zo kreeg het park tenslotte z’n naam.
Het is in onze hedense, eigengereide
stad, in deze zo anderse, buitenissige
dagen. Het riet zet z’n kraag op tegen
de zo nieuwe wind die over diezelfde
vijver rolt. Een andere merel zit nu,
glanzend zwart met gele snavel, in
de lies van een oude boom te zingen
dat er regen is geregend, dat deze juni
nu naar rijpe regen ruikt. Er wandelt
een nieuwe dichter. Hij trekt in dit
park herinneringen uit de benatte
aarde. Wat ontdekt hij straks naast
z’n surrealistisch eetbord? ‘n Nieuw
eredicht voor J.A. Alberdingk Thijm?
Karel N.L. Grazell
Stadsdichter uit Amsterdam Zuid

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

