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 op 4 juni ALV in
Stay Okay
De vereniging Vrienden van het
Vondelpark houdt op woensdag 4 juni haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering
(ALV) in de voormalige jeugdherberg Stay
Okay. Alle leden zijn welkom. De
vergaderstukken zijn inmiddels per post
verstuurd. Op de agenda staan ondermeer
het financiële en algemene jaarverslag.
Ook zal gesproken worden over het
Vondelparkfestival.

VVVP en gemeente Amsterdam
vieren 150 jaar Vondelpark op 14
juni
De vereniging Vrienden van het
Vondelpark viert samen met de gemeente
Amsterdam de 150-ste verjaardag van het
Vondelpark. De Vrienden namen hiertoe
het initiatief omdat ze het belangrijk vinden
dat alle bezoekers van elkaar ervaren
waarom het park voor hen zo waardevol is.
Iedereen geniet immers op zijn eigen
manier van het park. Het
Vondelparkfestival moet een hommage
worden aan die verscheidenheid. Vrijwel
alle organisaties en bedrijven in en om het
Vondelpark doen mee. De gemeente
Amsterdam maakt het festival financieel
mogelijk samen met partners en
sponsors.Ga voor meer informatie over de

Activiteitenkalender
Hele maand

Hollandsche manege opent deuren
voor dagjesmensen
Thans is het mogelijk de Hollandsche Manege te bezoeken als
dagjestoerist. Leuk voor kinderen en ouders om heerlijk
paarden te bekijken in een prachtig historisch pand. Er draait
ook een film die speciaal gemaakt is over de manege. Ook
schoolklassen zijn welkom. Kijk voor toegangsprijzen en
openingstijden op de website bij het levend paardenmuseum.
www.hollandschemanege.nl
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Elke woensdagmiddag

Kinderen knutselen in atelier
Vondelpark
Alle kinderen die het leuk vinden om te tekenen, schilderen
en/of knutselen zijn elke woensdagmiddag welkom in het

sponsors.Ga voor meer informatie over de
achtergronden, het programma en
eventuele deelname naar
www.vondelparkfestival.nl.

VVVP zoekt vrijwilligers voor
festival 150 jaar
De vereniging Vrienden van het
Vondelpark zoekt vrijwilligers die willen
meedoen met het Vondelparkfestival dat
op 14 juni wordt gehouden in het
Vondelpark. Als vrijwilliger kunt u
bijvoorbeeld helpen met het verwelkomen
en wegwijs maken van bezoekers of
toezicht houden bij activiteiten. Iedereen
die wil meedoen kan zich aanmelden via
deze website.

De Ooievaars hebben drie
kuikens
De ooievaars in het Vondelpark hebben
drie eieren uitgebroed. Al weken werd in
spanning gewacht nadat bleek dat de
gelukkige ouders schaamteloos met elkaar
de liefde bedreven op het karrewiel. Dit
succesvolle broedsel toont eens te meer
dat de natuur in het Vondelpark een
behoorlijke draagkracht heeft. Voor de
VVVP is deze nieuwe geboorte extra
betekenisvol omdat zij immers ooit het
nestwiel heeft geplaatst. Naar verwachting
worden de kuikens op 15 juni feestelijk
geringd in aanwezigheid van prominente
gasten. Ze krijgen dan ook een naam.

Letters ‘I Amsterdam’ tijdelijk in
Vondelpark
Er zijn bij de VVVP veel klachten
binnengekomen over de rood-witte letters ‘I
Amsterdam’ die sinds enige tijd in het
Vondelpark staan. Er bestond angst dat
deze city-marketing een permanent
onderdeel zou worden van het
parkmubilair. Navraag leert echter dat deze
opvallende stadsreclame medio juli weer
verhuist.

en/of knutselen zijn elke woensdagmiddag welkom in het
kinderatelier van het Groot Melkhuis. Onder begeleiding van
Samma dus ouders kunnen lekker relaxen op het prettige
terras aan het water. Bij mooi weer zal er buiten worden
geknutseld.
Van 14.00 tot 16.00 uur
Prijs: € 5,- per kind
Groot Melkhuis
Vondelpark 2
1071 AA Amsterdam
020 612 9674
Hele maand

Kinderkookkafé heeft
traktatieservice
Alle ouders met jonge kinderen kennen het probleem van
traktaties. Op verjaardagsfeestjes is snoep of chips eigenlijk
geen optie meer, maar wat dan wél? Het kinderkookkafé heeft
daarom een traktatieservice waar originele en verantwoorde
hapjes kunnen worden besteld. Het assortiment bevat
ondermeer fruitspiesjes, keekpops en red velvet keekjes
(minimale afname: 10 stuks á € 1,50). Bestellen kan via deze
website.
Kinderkookkafe
Vondelpark 6B
1071 AA Amsterdam
Maandag 2 juni

Hand toont schilderij van je leven
Inloopactiviteit van spiritueel centrum De Roos door Jacquelien
Weel. Deze handlezeres belooft deelnemers antwoord op
vragen als: past deze studie of baan wel echt bij mij; waarom
kom ik in relaties niet uit de verf en waar kan ik inspiratie
vinden? Een hand zou volgens Heel talenten, wensen en
verlangens weergeven waarvan de bezitter zich wellicht niet
bewust is. Handlezeres Heel onthult die geheimen “zodat je
jezelf met nieuwe ogen helder kan zien.”
Van 12:00 tot 15:00 uur. Prijs €10,- per keer

Vrijwilligers VVVP planten 1000
geraniums
Een groep vrijwilligers van de VVVP heeft
afgelopen maand geholpen met het
planten van duizenden geraniums rondom
het standbeeld van dichter Joost van den

Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081

Vondel. Het resultaat is spectaculair. Wie
het leuk lijkt om ook te tuinieren in het
Vondelpark kan zich aanmelden bij
coördinator Jennecke Stradmeijer via
vrijwilliger@vriendenvanhetvondelpark.nl.

Rumoer om gratis concert Acda
& De Munnik
Het gratis optreden in het openluchttheater
van zang- en cabaretduo Acda & De
Munnik houdt de gemoederen bezig nu
bijna 40.000 mensen via Facebook zegt de
voorstelling te zullen bijwonen. De VVVP
heeft hierover diverse kritische vragen
binnengekregen. Onze leden maken zich
vooral zorgen. Als het Vondelpark
overspoeld wordt met tienduizenden
bezoekers die bovendien geen toegang
kunnen krijgen tot dit kleinschalige
optreden dan kan die meute een zware
belasting vormen voor het park en de
omgeving. De VVVP zal hierover
opheldering vragen bij de gemeente.
Navraag leert intussen dat het optreden
vooralsnog gewoon doorgaat nadat de
organisatie overleg heeft gevoerd met de
gemeente Amsterdam en de politie. Er
zullen hekken worden geplaatst om
eventuele topdrukte te regelen. Het
optreden van Acda & De Munnik in het
Vondelpark markeert het begin van hun
afscheidstournee. Andere optredens uit
deze reeks waren snel uitverkocht. De
optredens in Carré zelfs al binnen twintig
minuten. Kijk hier voor het aantal te
verwachten bezoekers.

Dinsdag 3 juni

Vrije Academie geeft educatieve
wandeling door Vondelpark
Parkwandeling onder leiding van Vrije Academiedocent Michiel
Didier geeft historisch overzicht van het 150-jarige Vondelpark
en de omringende bebouwing. Aanmelden kan via
www.vrijeacademie.nl
Van 11:00 tot 13:00 uur. Prijs € 25,Van donderdag 5 t/m zaterdag 7 juni

Symposium Orgelpark over
herbouw van middeleeuws
instrument
Driedaags symposium met tal van deskundigen over het plan
voor de herbouw van een middeleeuws orgel waarop de
werken van Johann Sebastian Bach kunnen worden
uitgevoerd op de manier zoals de Duitse componist ze heeft
bedoeld. Er zal worden gesproken over gelijksoortige projecten
in Zweden, Amerika en Denemarken. In het programma zijn
vier concerten opgenomen.
Ga voor meer informatie over het Symposium Electrifying
Baroque naar orgelpark.nl
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam
Donderdag 5 juni

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.

De beste lunch ter wereld aan de
rand van het Vondelpark
Unieke lunch van topkok René Redzepi van het Deense
sterrenrestaurant Nomad dat door het gerenommeerde Britse
tijdschrift Restaurant Magazine dit jaar is verkozen tot het
beste ter wereld. De 36-jarige Redzepi zal deze middag bij
collega Blaauw de scepter zwaaien en tevens zijn nieuwe boek
signeren. Wil je hierbij zijn, stuur dan een mail naar
info@rongastrobar.nl. Het aantal beschikbare Nederlandse
boeken is beperkt, dus wees er snel bij!
Aanvang: 12:30 uur
Ron Gastrobar
Sophialaan 55

Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943
Donderdag 5 juni

Atoombunker huisvest broeinest
Diep in de atoombunker van het Vondelpark komt tegendraads
Amsterdam samen in de Kontra-bar. Dat is een activistische
avond voor het maken van snode plannen en is daarmee een
waar broeinest van protest, actie en verzet. Met goedkoop bier
en revolutionaire muziek.
Van 20:00 tot 01:00 uur
Vondelbunker
Vondelpark 8a (in de brug)
1071 AA Amsterdam
Zondag 8 juni

NedPhO speelt Mozart in
openluchttheater
Optreden van ensemble van NedPhOGO (een samenwerking
met Nederlands Philharmonisch Orkest) met werken van
Mozart en Von Weber: Het NedPhOGO staat bekend om zijn
actieve betrokkenheid bij culturele en maatschappelijke
projecten. Onder de noemer NedPhO GO! spelen
professionele musici in klaslokalen en ziekenhuizen,
buurthuizen en woongroepen, op parken en pleinen met
steeds hetzelfde doel: de liefde voor muziek overbrengen aan
iedereen die niet vanzelfsprekend een concertzaal bezoekt.
Aanvang 12:30 uur. Toegang: gratis
Volt
Openluchttheater Vondelpark
www.openluchttheater.nl
Woensdag 11 juni

Discussie over ‘leeg’
Rembrandtpark en ‘overvol’
Vondelpark
Burgerzaken-avond van VLLA waarin het Rembrandtpark
centraal staat dat relatief weinig bezoekers trekt terwijl het
maar 500 meter verwijderd is van het zeer drukke Vondelpark.
Diverse deskundigen presenteren plannen voor meer balans.

Er zijn vrienden van, tegenstanders, plannenmakers en
parkbazen. VLLA is een bar, club en podium waar ruimte is
voor (co-)creativiteit, experimenten en vermaak.
Inloop: 18:00 uur. Begin: 19:30 uur. Einde: 21:30 uur
VLLA
Willem Roelofsstraat 9
1062 JX Amsterdam
Tel.: 06 46 10 82 72
Vanaf donderdag 12 juni

Vondeltuin geeft voorzetje aan
Oranje tijdens WK
Tijdens het wereldkampioenschap voetbal staat de Vondeltuin
in het teken van Oranje. Er worden twee grote schermen
geplaatst plus een aantal gewone televisies zodat bezoekers
niets hoeven te missen. Topdrukte wordt verwacht bij de
wedstrijden van Nederland tegen Spanje (vrijdag 13 juni om
21:00 uur), Australië (woensdag 18 juni om 18:00 uur) en Chili
(maandag 23 juni om 18:00 uur). Als Oranje door de eerste
ronde komt, wordt de Vondeltuin naar verwachting een hotspot
voor voetballiefhebbers, mede omdat er tevens Hamburgers
van de bbq worden geserveerd met de nodige drankjes. Ook
alle andere wedstrijden zullen worden vertoond. Het complete
spelschema staat op http://nos.nl/wk2014/schema
Vondeltuin
Vondelpark 7
1075 VR Amsterdam
Zaterdag 14 juni

Vondelparkfestival viert anderhalve
eeuw natuur en cultuur
Groot evenement in het hele Vondelpark ter gelegenheid van
het 150-jarige bestaan. Met tal van sociale en culturele
manifestaties voor jong en oud. Op deze dag laten bezoekers
aan elkaar zien waarom het Vondelpark voor hen zo bijzonder
is. Met o.a. sport, spel, muziek, eten, lezingen en
rondleidingen. Kijk op www.vondelparkfestival.nl voor de
programmering.
Van 12:00 uur tot 24:00 uur
Entrée: gratis. Vol is vol
Zaterdag 14 juni

Silent disco gaat cultureel tijdens
festival
Iedereen die het Vondelparkfestival bezoekt kan die dag bij ‘t
Blauwe Theehuis genieten van een silent disco waar behalve
muziek ook naar gedichten kan worden geluisterd. Ook andere
geluidsopties zijn mogelijk op de draadloze koptelefoons.
‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5
1071 AA Amsterdam
020 662 0254
Zondag 15 juni

Kunstproject ArtZuid Junior opent
tentoonstelling in Vondelpark
Officiële opening van tentoonstelling van twintig winnende
kunstvoorwerpen uit de ontwerpwedstrijd ArtZuid Junior. Ter
gelegenheid van het 150 jarige bestaan van het Vondelpark.
De beelden, naar ontwerp van middelbare scholieren, zullen
tot 24 augustus in het Vondelpark blijven staan. Voor meer
informatie: http://www.artzuid.nl/artzuid-junior
Zondag 15 juni

Museum Van Loon toont rijtuigen
Ter gelegenheid van de opening van de manifestatie 150 jaar
rijtuigen in het Vondelpark zal een grote diversiteit aan
rijtuigen, bespannen met een-, twee- en vierspannen paarden,
pony¹s, ezels en bokken door het Amsterdamse park flaneren.
Vrijdag 20 juni

Golftoernooi Vondelpark Open
steunt park
Voor de twintigste maal houdt het Junior Chamber
International (JCI) Amsterdam het unieke golftoernooi
Vondelpark Open. De opbrengst is voor het onderhoud van het
park. Dit netwerkevenement met achtien holes heeft in de
afgelopen jaren al meer dan €300.000 opgebracht. Grote
sponsoren zoals Heineken, Dura Vermeer, BMW, KPMG, én
mensen zoals Job Cohen, Freek de Jonge, Duncan
Stutterheim en Winston Gerschtanowitz waren hierbij
betrokken.
Inschrijven kan via deze website en kost voor een team van 3

Inschrijven kan via deze website en kost voor een team van 3
personen €1.750 (ex BTW).
Zaterdag 21 juni

Concertgebouw houdt finale
Koninklijk Concours
Finale van het Koninklijk Concertgebouw Concours 2014. Na
een videovoorronde via YouTube, de halve finale in de Kleine
Zaal én een masterclass strijden nu zes jonge musici tussen
de 9 en 14 jaar om de Koninklijk Concertgebouw Concours
Trofee (ontwerp: Bibi van der Velden). Een professionele jury
zal deze dag het toptalent van de toekomst beoordelen. De
winnaar krijgt duizend euro en mag optreden in de Kleine Zaal
van Het Concertgebouw tijdens het Prijswinnaars
Lunchconcert op woensdag 15 oktober 2014.
Kleine zaal. Van 15:00 tot 17:30 uur. Kaarten vanaf €12,50
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Van donderdag 26 t/m zondag 29 juni

Broedplaats houdt festival over
kritische kunst
Eerste editie van vierdaags minikunstfestival Dystopia toont
veelzijdige en multidiciplinaire kunstvertoningen over relaties
met de hedendaagse maatschappij. Met films, live muziek,
performances, boekpresentaties en video-art. Kunstenaars die
willen meedoen kunnen zich tot 15 juni aanmelden bij deze
website
Ga voor programma, aanvangstijden en prijzen naar
www.ot301.nl
Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam

Vrijdag 27 juni

Picknik Danstheater deelt cultuur
Beleef verschillende culturen in de multi-culti picknick en deel
jouw eigen cultuur! Eet mee en win een fantastische prijs bij
het grote cultuurspel. Kom daarna kijken naar een passievolle
dansvoorstelling over de Portugese Fado, met dans en muziek

uit de kroegen van Portugal die deze dag door het
Internationaal Danstheater naar het Vondelpark wordt
gebracht. Aanvang 18:30 uur. De toegang is gratis.
Vrijdag 27 juni

Alderliefste speelt in restaurant
Stedelijk
Drie Nederlandse jongens en de Franse slag; dat is de band
Alderliefste. Dit Amsterdamse trio maakt Frans- en
Nederlandstalige popmuziek, waaronder veel covers. De band
heeft een zekere naam verworven met optredens in
vaderlandse kroegen en grand-cafés. Samenwerkingen met
Ramses Shaffy, Liesbeth List en Paul de Leeuw leverden twee
top 10 hits op: “Laat me/Vivre” en “Une belle histoire/Eenmooi
verhaal”. Op YouTube staan veel fragmenten zoals hier.
Aanvang 20:30 uur. Prijs € 10,Restaurant Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam

Zondag 29 juni

Psychedelische rock met wit konijn
Optreden van de Schotse band The Cosmic Dead brengt
psychedelische rock als reisverhaal maar dan zonder
intellectuele poespas. Het viertal uit Glasgow wordt graag
vergeleken met legendarische bands als Can, Neu! en
Hawkwind maar de “truly trippy acid soaked psych-rock” heeft
toch een geheel eigen sound, zoals te horen is op deze clip
waarin een wit konijn de hoofdrol speelt.
Klik hier voor een YouTube-video
Aanvang: 20:30 uur. Toegangsprijs: € 7,OCCII
Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778

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

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

