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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.vriendenvanhetvondelpark.nl

Verenigingsnieuws
Wij hebben een nieuw
internetadres!
www.vriendenvanhetvondelpark.nl
De Vereniging Vrienden van het Vondelpark
hebben een nieuw adres op het internet. Het
is: www.vriendenvanhetvondelpark.nl. Het
oude adres www.vondelpark.tv wordt vanaf
deze maand niet meer gebruikt, maar het blijft
nog wel in de lucht zodat bezoekers
automatisch worden doorverbonden. Op het
nieuwe adres staat ook onze nieuw
vormgegeven website. Wij zijn benieuwd naar
uw mening.

Bloomberg doneert € 3000,- en
helpt in het park
De Amerikaanse financiële dienstverlener
Bloomberg, dat gehuisvest is aan de rand van
het Vondelpark, heeft een bedrag van €
3000,- gedoneerd. Ook zal het personeel
meewerken als vrijwilliger om het Vondelpark
schoon te houden. Dat is afgelopen maand
besloten door het bestuur. De VVVP streeft
naar meer steun en samenwerking met
bedrijven en instellingen die het Vondelpark
een warm hart toedragen. Geïnteresseerden
kunnnen zich melden via onze (nieuwe)
website.

Activiteitenkalender
Vrijdag 1 juni

Atoombunker Vondelpark met
muziek als beton
Avondvullend programma met ondermeer de Franse
formatie ZTRATILA SE KOCKA. Een kalm voorproefje met
een solo accordeonopreden is te zien op
www.youtube.com/watch?v=TabYlZowsuI. Verder veel
noise, geschreeuw en voordrachtskunst. Ook de
Nederlandse band Pattern Cutoff geeft acte de presence.
Aanvang: 21:00, Toegang is gratis maar donaties zijn
welkom
Info: www.vondelbunker.nl
Dinsdag 5 juni

Kom eten uit de natuur in
Vondelpark
Er groeit veel eetbaars in het Vondelpark. Dat is de
conclusie van bioloog Michel Koper die over dit onderwerp
een rondleiding geeft in de koeweide van het Vondelpark.
Dat is een unieke kans om dit stukje park te bezichtigen van
het blijft normaal gesproken afgesloten voor het publiek.
Koper laat zien (en proeven) wat er allemaal eetbaar is. Op
het menu staan ondermeer takjes van de wilg of hondsdraf.
Koper vertelt tevens over de geneeskrachtige werking van
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Onderzoek: Fietsers Vondelpark
zijn gevaarlijk
Bezoekers van het Vondelpark vinden fietsers
hinderlijk en gevaarlijk. Dat blijkt uit een
onderzoek van marktonderzoeksbureau
Epiphany, dat in opdracht van de VVVP is
uitgevoerd. Het bestuur gaat deze kwestie
aankaarten bij de gemeente. Ook scooters
zijn een bron van ergernis vanwege lawaai en
stank. Verder blijkt uit het onderzoek dat het
Vondelpark zeer geliefd is.
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Koper vertelt tevens over de geneeskrachtige werking van
planten en kruiden in het park en toont gelukkig ook welke
planten giftig zijn. De koeweide kan drassig en wild begroeid
zijn. Draag dus in ieder geval een lange broek en rubber
laarzen. Aanvang: 19.30 uur (duur circa 1,5 uur).
Verzamelen om 19.15 uur bij de ingang van de koeiweide
(een houten hek). Kosten: € 3 (contant betalen bij aanvang
excursie). Op dinsdag 3 juli is er ook nog een rondleiding.
Aanmelden bij: b.nooij@soozamsterdam.nl.
Woensdag 6 juni

Opruimacties gemeente en VVVP
groot succes
De opruimacties van het stadsdeel Zuid en de
VVVP zijn zeer succesvol. Dat is gebleken na
afloop van Koninginnedag en het zonnige
Pinksterweekend. In de afgelopen jaren was
het Vondelpark aan het eind van deze drukke
dagen zeer vervuild met zwerfafval. Ditmaal
bleef het park opmerkelijk schoon. Dat kwam
doordat 's middags massaal vuilniszakken
werden uitgedeeld aan bezoekers die al hun
rommel vervolgens in één handeling bij de
afvalbakken konden deponeren. Deze actie
met vuilniszakken vindt plaats op alle drukke
dagen van het jaar.

Twee nieuwe leden voor
kascommissie
Theo Finken en Robbert Reijnders Folmer
zullen het financiele jaarverslag van de VVVP
controleren op juistheid. Dat is in mei
besloten tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Finken en Reijnders
Folmer zijn beiden lid van de VVVP en
kennen de Vereniging op hun duimpje.

Cursus 'gastheerschap' op 20 juni
Op vrijdag 20 juni houdt stadsdeel Zuid een
cursus 'gastheerschap'. De cursus is bedoeld
voor vrijwilligers die op drukke dagen in het
Vondelpark het aanspreekpunten voor
bezoekers zullen zijn. Wie wil meedoen kan
zich via de website aanmelden bij bestuurslid
Hetty Fentener van Vlissingen.

Word Vriend van het Vondelpark

Casino zoekt de Best Gestylde
Vrouw van Nederland
Voorronde tijdens de Special Ladies Day van verkiezing tot
de best gestylde vrouw. Wie deze avond op en top aan de
speeltafel verschijnt maakt kans te worden gecast voor de
finale van de 'Speel met Stijl Award 2012'. Die vindt plaats in
oktober. De winnares krijgt een auto. Om deze avond extra
aantrekkelijk te maken deelt het casino goodiebags uit.
Inlichtingen: www.hollandcasino.nl.
Donderdag 7 juni

Jonge componisten vol op het
Orgel tijdens festival
Het Composers Festival Amsterdam is de indrukwekkende
naam een muzikale bijeenkomst van jonge
conservatoriumstudenten die zich specialiseren in de richting
'compositie'. Zij presenteren nieuw werk voor het instrument
orgel. Deelnemers zijn: Rens Tienstra, Kaveh Vares, Hui
Tak Cheung, Kieran Klaassen, Jelle Verstraten en Valentin
Villard. De orgelmuziek zal worden begeleid door strijkers,
harp en saxofoon.
Aanvang: 20:15
Orgelpark (in de Parkkerk), Gerard Brandtstraat 26
020-5158111
De hele zomer

Blauwe theehuis pocht met eigen
iceccino
"Ja! Het is weer zo ver, we hebben weer onze super lekkere
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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.
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iceccino!" Dit jubelbericht staat op de Facebookpagina van
het Blauwe Theehuis. Voor wie niet weet wat een iceccino
is: het gaat meestal om een limonadeglas met ijsblokjes,
mokka en cappuccino. Voor de horeca bestaan poedertjes
om icceccino te maken, maar het Theehuis serveert een
eigen recept. Lekker fris, zo’n ijskoffie en een prima
alternatief voor limonade. www.blauwetheehuis.nl.
Maandag 18 juni

Kinderkoks maken driegangendiner
De koks van het Kinderkookkafé koken onder begeleiding
van een 'echte' kok op deze maandagavond een
fantastische drie-gangenmaaltijd met gerechten uit één
bepaald land. Kosten € 7,50. Aanvang 18:00 uur.
Reserveren is verplicht en kan via info@kinderkookkafe.nl of
020-6253257. Het is ook mogelijk de maaltijd mee naar huis
te nemen.
Kinderkookkafé, Vondelpark 6b
Woensdag 20 juni

Schilderen met spuitbussen
Introductiecursus grafitti van Aerosol en Circus World Wild
waarbij de deelnemers leren omgaan met de spuitbus. Stap
voor stap wordt uitgelegd en voorgedaan hoe je een ontwerp
maakt en met markers en sjablonen een hues schilderij
realiseert terwijl er op de achtergrond een toepaselijk
achtergrondmuziekje klinkt. Wie wil kan na afloop een hele
workshopserie gaan volgen! Kijk voor een voorproefje op:
http://www.youtube.com/watch?v=chaoB3c5HWI
Aanvang: 14:00 uur
Kosten € 10.00 inclusief materiaal
Duur: 2 uur.
Locatie: Broedplaats OT301, Overtoom 301, Amsterdam
Dagelijks

Levend Paardenmuseum in
Hollandsche manege
Grenzend aan het park bevindt zich achter een
onopvallende toegangspoort in de Vondelstraat de mooiste
http://us4.campaign-archive1.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=4da6f0fd42
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onopvallende toegangspoort in de Vondelstraat de mooiste
stadsmanege van Europa en tevens de oudste rijschool van
Nederland. Dit jaar bestaat de manege 130 jaar maar de
geschiedenis gaat terug tot 1744. Iedereen kan dit
bijzondere hippische monument te bezoeken.
Openingstijden: dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur.
Ook de foyer is dagelijks open. Onder het genot van een
hapje en drankje kunt u daar genieten van de prachtige film
die over de manege en paarden is gemaakt.
De Hollandsche Manege, Vondelstraat 140, 1054 GT,
Amsterdam
Tel. 020-6180942

BSO Vondelpark open voor
vakantieopvang kinderen
De Buitenschoolse Opvang Vondelpark stelt haar deuren
open voor kinderopvang tijdens de zomervakantie. Ook
kinderen die gewoonlijk niet naar de BSO Vondelpark gaan,
zijn welkom. Dat meldt de website van dit populaire
opvangcentrum aan het Kattelaantje. Inschrijven kan via de
website www.bsovondelpark.nl.
De hele zomer

Blauwe theehuis pocht met eigen
iceccino
"Ja! Het is weer zo ver, we hebben weer onze super lekkere
iceccino!" Dit jubelbericht staat op de Facebookpagina van
het Blauwe Theehuis. Voor wie niet weet wat een iceccino
is: het gaat meestal om een limonadeglas met ijsblokjes,
mokka en cappuccino. Voor de horeca bestaan poedertjes
om icceccino te maken, maar het Theehuis serveert een
eigen recept. Lekker fris, zo’n ijskoffie en een prima
alternatief voor limonade.
www.blauwetheehuis.nl
Vrijdag 22 juni

Assertiviteitstraining voor meer
durf en daadkracht
Wie zichzelf serieus neemt zal de weldaden van het leven
beter ervaren. Dat is de mening van docente Simone van
http://us4.campaign-archive1.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=4da6f0fd42
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Vuure, die vanaf vandaag in spiritueel centrum de Roos een
vijfdaagse assertiviteitscursus aanbiedt. Cursisten leren
beter voor zichzelf op te komen, 'nee' zeggen en om te gaan
met conflictsituaties. De andere cursusdata zijn 29 juni en 6,
13 en 20 juli. Prijs: € 495,-. Aanmelden kan bij Simone van
Vuure, 06-45422489 of via haar website
www.careermanagementvanvuure.nl
De Roos, PC Hooftstraat 183
Zondag 24 juni

Openluchttheater toont Gaakeer en
Van Dijk in concert
Matineevoorstelling van gitarist Bas Gaakeer en fluitiste
Gonda van Dijk. Dit jonge duo speelt sinds vorig jaar samen
en treedt op met een gevarieerd repertoire van barok tot
hedendaagse muziek. Aanvang 12:00 uur. Toegang: gratis,
maar tijdens de pauze zal een collectebus rondgaan. Er
wordt gerekend op een bijdrage van 1 euro.
Kijk voor het verdere programma van VOLT op
www.openluchttheater.nl
Iedere woensdag

Knutselmiddag in het Vondelpark
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
Zaterdag 30 juni

Alan Bishop 'dodelijk' tijdens
acoustisch solo-concert
Een zeldzaam unplugged optreden van Alvarius B, het alias
van Alan Bishop. Zijn soloproject wordt omschreven als een
ongebalanceerde en amusante mix van muziek en tekst vol
humor, politiek en hartverscheurende melodieen. Het
optreden wordt aangeprezen als een dodelijk cocktail voor
de zintuigen…
Bishop is een Amerikaanse gitarist en sing/songwriter. Hij
http://us4.campaign-archive1.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=4da6f0fd42
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verwierf wereldfaam als oprichter van de formatie Sun City
Girls en het platenlabel Sublime Frequencies. Zijn werk
kenmerkt zich door originele bewerkingen van alle soorten
wereldmuziek. Een 'arabisch' fragment staat op
www.youtube.com/watch?v=frwK_ID8GEY
Aanvang 22:00 uur. Entrée: € 7,Onafhankelijk Cultureel Centrum OCC II, Amstelveenseweg
134
Info: 020-6717778 of www.occii.org

Er is een boom geveld met lange groene lokken.
Hij zuchtte ruisend als een kind
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.

M. Vasalis (1909-1998) pseudoniem van
Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans.
Winnares P.C. Hooft-prijs 1982.

O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen,
met slepend haar en met de geur van jeugd
stromende uit zijn schone wonden,
het jonge hoofd nog ongeschonden,
De trotse romp nog onverslagen.

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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