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 houdt ALV in Stay Okay
De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark houdt op donderdag 13 juni
een Algemene ledenvergadering in de
jeugdherberg Stay Okay. Alle leden zijn
welkom. Op de agenda staan ondermeer
bestuurswisselingen, financiele
verantwoording en plannen voor de
toekomst. We beginnen om 20:00 uur.
Stay Okay is gevestigd aan het zandpad 5,
bij de slurf.

Gemeente lanceert
monumentale bomenapp
De gemeente lanceert op 16 juni een app
over monumentale bomen in Amsterdam.
De applicatie zal ook informatie bevatten
over ca 30 bomen uit het Vondelpark. Het
computerprogramma combineert de locatie
van de gebruiker met de digitale versie van
de Heukels’ Flora van Nederland. De
gebruiker ziet op een smartphone of tablet
zijn eigen positie op de kaart en die van
ruim 500 monumentale bomen. Door op
het boomicoon te klikken wordt extra
informatie verkregen over de betreffende
boom en algemene informatie over de
soort. Voor meer informatie en download:
http://www.appsforamsterdam.nl/

VVVP zoekt vrijwilligers voor
Vondelpark schoon
Net als vorig jaar organiseert Vereniging

Activiteitenkalender
Zaterdag 1 juni

Workshop paarden poetsen en
opzadelen
Leer in één ochtend hoe je een paard moet poetsen en
opzadelen. Een halster omdoen en zadelen lijkt wellicht
eenvoudig, maar er komt meer bij kijken dan op het eerste
gezicht lijkt. Ook aandacht voor het uitkrabben van hoeven en
het gebruik van diverse borstels, Leuke activiteit voor kinderen
die op deze wijze kunnen kennismaken met paarden.
Meer info: www.dehollandschemanege.nl/contact.html
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Dinsdag 4 juni

Het Vondelpark smaakt naar meer
Kweker Michel Koper zal als gids een rondleiding geven door
het Vondelpark met als thema ‘Eten uit de Natuur’. Hij zal
tonen dat er in het Vondelpark ook lekkere en gezonde planten
groeien, met name in de Koeienweide die trouwens doorgaans
niet voor het publiek toegankelijk is. Het is niet de bedoeling
dat de deelnemers gaan plukken. Dat is bovendien streng
verboden op straffe van hoge boetes.
Plaats: Koeienweide Vondelpark. Aanvang: 19.30 uur. Prijs: €
3
Natuur- en milieuteam SOOZ

Net als vorig jaar organiseert Vereniging
Vrienden van het Vondelpark in
samenwerking met stadsdeel Zuid deze
zomer de campagne ‘Vondelpark schoon’.
Doel van de campagne is een schoner
Vondelpark door het terugdringen van
zwerfafval. Dit doen we door middel van
het uitdelen van afvalzakken aan
bezoekers en picknickers van het
Vondelpark met de oproep hun afval daarin
te verzamelen en weg te gooien in de
afvalbakken. Wij hebben net als vorig jaar
twintig bedrijven en organisaties gevraagd
het uitdelen van afvalzakken op een of
meer avonden voor hun rekening te
nemen. Vorig jaar was hun reactie zeer
positief. Samen met een groep vrijwilligers
zijn honderden vuilniszakken uitgedeeld en
was het Vondelpark schoner dan ooit.
Ook dit jaar doen we een oproep aan onze
leden. Iedereen die in de periode van juni
t/m september op een of meer dagen
(donderdag t/m zondag) aan het eind van
de dag kan helpen met afvalzakken uit te
delen kan zich aanmelden door een mail te
sturen aan:
vrijwilliger@vriendenvanhetvondelpark.nl
of bellen met Jennecke Stradmeijer via 06
-47 41 05 05

VVVP steunt initiatief Dixie’s
stadsdeel Zuid
Om overlast van wildplassen en –poepen
tegen te gaan heeft stadsdeel Zuid
besloten om Dixie’s te plaatsten op drukke
zomerdagen. De VVVP steunt deze actie.
De tijdelijke wc’s staan weliswaar niet erg
fraai in het mooie park, maar de voordelen
wegen op tegen de nadelen. In het
verleden was de stank met name langs de
hekken aan de Overtoomzijde niet te
harden. Hopelijk behoort deze overlast nu
tot het verleden.

AT5 zet Vondelpark in zonnetje
De Amsterdamse televisiezender AT5
brengt momenteel een 10-delige serie over
het Vondelpark. In de afleveringen die elke
dinsdag om 19:30 uur worden uitgezonden
komen bezoekers, sporters, romantici,
maar ook de parkmedewerkers en de
handhavers in beeld. Een aanrader!

Natuur- en milieuteam SOOZ
J.M. Coenenstraat 4-6
1071 WG Amsterdam
T: 020 66 28 237
Donderdag 6 juni

Pilates geeft senior balans door
spieroefeningen
Bewegingslessen speciaal voor senioren (55-plus) volgens het
fitness-programma van meneer Pilates dat ervan uitgaat dat
mentale vermogers samenhangen met spierbeheersing.
Docente Marieke Jonkers maakt bij deze ‘matlessen’ geen
gebruik van pilates-apparaten. Elke oefeningen bevat zes
basiselementen: concentratie, ademhaling, centering, controle,
precisie en vloeiende bewegingen. Het gaat er niet om dat
deelnemers veel herhalingen maken en henzelf in het zweet
werken, maar dat ze zo precies en gecontroleerd mogelijk
bewegen om zo hun spieren optimaal aan te spreken.
Wekelijks van 11:30 tot 12:30 uur. Prijs: € 105,- per blok
Proefles? Bel 06-11 07 07 85 of stuur een email naar:
info@movinglife.nl.
Spiritueel Centrum de Roos
P.C. Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam
Tel: 020 - 689 00 81
Zaterdag 8 juni

Winddruk en stemmingmakerij laat
orgel loeien
Orgelconcert met veel aandacht voor windgebruik en
stemming bij middeleeuwse orgelmuziek door Christophe
Deslignes en Pieter Dirksen Op het programma staan
ondermeer vroeg-middeleeuwse werken van anonieme
componisten maar ook stukken van Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621), Jacob Obrecht (ca. 1457-1505) en Paul
Hofhaimer (1459-1537). Deslignes reconstrueert de kunst van
de zwervende minstreel die kan zingen, spelen, dansen,
acteren en verhalen vertellen op hetzelfde moment. Dirksen is
titulair organist van de Martinuskerk te Cuijk. Dit concert is het
slot van het symposium ‘Het Van Stratenorgel als historisch
document’ dat van 6 t/m 8 juni wordt gehouden.
Aanvang 20:15. Voor info en reserveringen: www.orgelpark.nl
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam

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.

Zondag 9 juni

Ensemble NedPhO brengt liefde
voor muziek
De liefde voor muziek overbrengen aan peuters en kleuters,
gehandicapten en gevangenen, ernstig zieke kinderen,
demente bejaarden en andere Amsterdammers die niet
vanzelfsprekend een concertzaal bezoeken. Dat is het doel
van de klassieke concerten die in het kader van NedPhO GO!
worden gegeven. Een groep musici van dit gerenommeerde
orkest treedt daartoe op in klaslokalen ziekenhuizen,
buurthuizen en woongroepen en nu dus ook in het Vondelpark.
Meer info: www.orkest.nl Aanvang 12:30 uur. Toegang gratis
(donaties welkom) Juni is de eerste maand dat het Vondelpark
Openluchttheater (VOLT) weer haar deuren opent. Tot eind
augustus is hier van vrijdag t/m zondag een zeer gevarieerd
aanbod van podiumkunsten te bewonderen. Kijk op de website
voor het actuele programma!
Openluchttheater Vondelpark
www.openluchttheater.nl
Woensdag 12 juni

JS Bach klinkt heel anders met
testosteron
‘Noise-shaped JS Bach on natural steroids’ is een leuze
waarmee de Oostenrijkse band NI zich profileert als hun
muziekstijl omschreven wordt. Het gaat om een kwartet van
drie gitaristen en een drummer die met een exorbitante rocksound de Europeese alternatieve podia onveilig maken. Na de
release van hun recente album “Foxtrott” toeren ze gekleed
duizelingwekkende kostuums met een repertoire dat naar
verluid doet denken aan een Zuid-Duitse barmeid. Het
optreden van NI maakt deel uit van het programma MKM!
waarin ook de Japanse saxofonist Katsura Yamauchi en de
Belgische elekto-muzikant Cédric Dambrain deelnemen.
Aanvang 20:30. Prijs: € 7
OCCII, Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Vrijdag 14 juni

Jort Kelder opent golftoernooi
Vondelpark Open
Televisiepresentator Jort Kelder zal dit jaar met een (hopelijk)

Televisiepresentator Jort Kelder zal dit jaar met een (hopelijk)
fraaie swing het meest bijzondere golftoernooi van Nederland
openen. Het is alweer voor de 19de maal dat de Junior
Chamber International (JCI) het Vondelpark Open houdt
waarbij het park wordt omgetoverd tot een 18 holes golfbaan.
Wethouder Joep Blaas zal om 7:15 uur een officiele toespraak
houden waarna Kelder vanuit het Rosarium de afslag voor zijn
rekening neemt. Zanger Dries Roelvink verzorgt de afsluiting
om 12:00 uur. De 150 deelnemers kunnen mooie prijzen
winnen, maar het Vondelpark is nu al de grootste winnaar. Er
wordt dit jaar gerekend op een donatie van €25.000. De
afgelopen jaren heeft de organisatie al een slordige €300.000
aan het park geschonken.
Zaterdag 15 juni

Theehuis gaat los tijdens
A.B.S.N.F.C
Dag- en avondvullend feest onder gevleugeld maar
onuitspreekbaar acroniem dat staat voor Another Bull Shit
Night From Cleveland. Met visbarbeque en (ook) lekkere hip
hop, trap, wonky en bass. Een van de mooiste partylokaties
van Amsterdam. Van 12:00 tot 24:00 uur. Meer info:
www.blauwetheehuis.nl
‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5, 1071 AA Amsterdam
020 662 0254
Dinsdag 18 juni

Hedendaagse Hongaarse film
onthult geheim
Dat de hedendaagse Hongaarse cinema springlevend is
bewijst de film Question in Details van regisseur Zsombor
Dyga. De film gaat over drie mensen die op een lokatie een
geheim delen. De promotekst rept over een dynamische
verhaallijn met sterke dialogen en een theatrale setting. De film
wordt kort ingeleid door een spreker en na afloop is er de
mogelijkheid de film te bespreken onder genot van een drankje
aan de bar. Een fraaie trailer is te zien op :
www.youtube.com/watch?v=-YsKC_xWVcQ
Aanvang 20:30. Prijs € 3
Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam

Vrijdag 21 juni

Poppentheater verleidt publiek tot
gluren
Voorstellingenreeks 'Damsels in Distress' van poppentheater
Freak du Chique laat drie actrices, in de rol van de grand
madame (Martine van Ditzhuyzen) en haar dochters (Maaike
Ebben en Babiche Ronday) in zwarte rokkostuums het publiek
verleiden om eens te gluren in hun hokje. En wie meer wil, kan
een peepshow krijgen! 'Damsels in Distress' zet letterlijk en
figuurlijk de vrouw in de spotlights. Soms in een lied, soms in
kleine gesproken scenes, soms zonder woorden.
Multinationaal in het Engels, Nederlands en Frans (maar altijd
begrijpelijk en voor iedereen verstaanbaar). En: altijd met
poppen. En: altijd in een show. Freak du Chique beweert het
kleinste en het langstlopende theatertje op benen ter wereld te
zijn dat letterlijk en figuurlijk naar het publiek toekomt. Freak du
Chique brengt een vrolijke freakshow-ervaring van
miniatuurpoppenentertainment.
Aanvang 19:00 uur
Meer info: http://schijnheilig.org/
Vondelbunker
Vondelpark 8 (In de brug)
Zaterdag 22 en zondag 23 juni

De strijd tussen bierstrijkers en
kunstblazers
Wie is de betere muzikant: de ‘kunstblazer’ die wordt
ondersteund met geld van de overheid en van blad speelt of de
‘bierstrijker’ die improviseert en in cafés optreedt? Dat is de
centrale vraag van het kunstproject ‘The Inquisitive Musician’
van kunstenaar Cindy Bernard dat mogelijk is gemaakt door
het Stedelijk Museum Amsterdam en het Holland Festival. Een
muzikale en theatrale confrontatie met o.a. Thijs van Leer en
Frans de Ruiter. Aanvang 16:00 uur. Kaarten zijn te bestellen
via: www.hollandfestival.nl
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Woensdag 26 juni

Psalm 150 in Jubileumconcert
Katwijks mannenkoor
Een eigen compositie van psalm 150 is een van de

hoogtepunten tijdens het jubileumconcert van het Katwijkse
Christelijke Mannenkoor dat dit jaar 60 jaar bestaat. Verder zal
ook de Kleine Orgelsolomesse van Joseph Haydn, de spiritual
Deep River en het Onze Vader in drie talen worden gezongen.
Na de pauze zingt het Koor beroemde stukken uit diverse
opera's, operettes en musicals. Het optreden wordt afgesloten
met Barcelona van Freddie Mercury en Thank you for the
music van Abba. Met ruim tweehonderd leden is het Katwijks
Mannenkoor het grootste van Nederland. Het Concertgebouw
is de vaste locatie voor de jubileumconcerten. Katwijk trekt
deze dag met een grote karavaan bussen naar Amsterdam.
Aanvang 20:00 uur. Prijs: vanaf € 21,25
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Vrijdag 28 juni

Warme stem Ruth Jacott steunt
spelers casino
Optreden van Ruth Jacott die ooit de Zilveren Harp won en in
1993 met het lied ‘Vrede’ op de zesde plaats eindigde tijdens
het Eurovisiesongfestival. Op deze avond zal de SurinaamsNederlandse zangeres oude en nieuwe nummers ten gehore
brengen die de sfeer in het geplaagde Holland Casino hopelijk
zullen verbeteren. Aanvang 20.00 uur. Entrée € 15 waarvan €
10,- speelgeld. Minimumleeftijd:18 jaar en een geldig
identiteitsbewijs is verplicht. Dresscode: stijlvol en verzorgd.
Holland Casino
Max Euweplein 62
1017 MB Amsterdam
T: 020 521 1111
Woensdag 5, 12, 19 en 26 juni

Knutselmiddag voor de kinderen
geeft ouders rust
Het Kinderatelier is voor alle kinderen die van tekenen,
schilderen en knutselen houden. Materiaal en begeleiding is
aanwezig. Op Facebook staan tal van positieve reacties van
ouders die opgelucht melden dat ze geen kind meer hebben
aan hun kroost. Bij mooi weer wordt er buiten geknutseld.
Van 14.00 tot 16.00 uur
Voor meer informatie: 020 6129674
Groot Melkhuis
Vondelpark 2A
1071 AA Amsterdam

1071 AA Amsterdam
020 612 9674

Gedicht
En aan het eind was het het waard
de fonkeling in je ogen en het ruisen
van je haar en hoe je de vlinders
dresseerde in mijn maag.
En nu denk ik: wat was het fijn
wachtend op het groene licht, vier seconden
samen zijn en vol wetenschap
zwijgen over 'mijn'.
Je danst door mijn dromen als marionetten
uitbundig en vrolijk en soms zo indrukwekkend klein.
Laat Juni maar komen, de geur van de zonde,
van zonsonder- en -opgang en bewust
verloren zijn.
Boemerangkind, 2009
www.gedichten-freaks.nl/722821

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

