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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
Amsterdam redt Openluchttheater
Vondelpark
Het Vondelpark Openluchttheater (VOLT) blijft
vooralsnog bestaan. De gemeente Amsterdam
en stadsdeel Zuid hebben besloten subsidie te
blijven geven, in elk geval voor 2013. De
Vereniging Vrienden van het Vondelpark heeft,
samen met tal van andere maatschappelijke
organisaties, er bij de gemeente op
aangedrongen deze kunstinstelling te blijven
steunen. Wij feliciteren VOLT van harte.

Activiteitenkalender
Vrijdag 2 November

Allerzielen in het Vondelpark
Initiatief van Machteld Barchjansen bedoeld om dierbare
die gemist worden te herdenken. Na drie jaar uitgegroeid
tot een lichtspektakel op de Grote Vijver. Een mooi gebaar,
om op een toegankelijke wijze te laten zien hoe verlies
onderdeel uitmaakt van het leven. Iedereen is welkom om
een brandend lichtje te water te laten, ter nagedachtenis
van een bijzonder iemand. Drijflantaarns, kaarsjes en
lucifers zijn beschikbaar.

Joost van den Vondel was jarig
Op 17 november was het 425 geleden dat
dichter en naamgever van ‘ons’ park Joost van
den Vondel werd geboren. De VVVP herdenkt
hem regelmatig, bijvoorbeeld door de Gouden
Joost, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan
mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor het vondelpark.

Central Park in New York krijgt 100
miljoen dollar
Het Central Park in New York heeft vorige
maand een gift van 100 miljoen dollar gekregen
van hedge fund manager John Paulson. Hij is
een liefhebber van het park en vindt het
belangrijk dat het behouden blijft voor de
toekomst. De VVVP feliciteert de collega's van

Aanvang 19:00 uur bij de Grote Vijver in het Vondelpark.
Zaterdag 3 november

Open diner voor verantwoorde
smulpapen
Een verantwoord en lekker diner verzorgd door maximaal
tien kinderen vanaf zeven jaar die onder begeleiding van
Jantine, Bianka of Carolien koken en serveren voor hun
familie, vrienden en kennissen. De kinderen worden
verwacht om 15:30 uur. Om 18.00 uur komen de gasten
binnen en wordt het diner door de kinderen geserveerd. De
avond duurt tot 20.00 uur. Inschrijven of vragen? Stuur een
email naar info@kinderkookkafe.nl. Vermeld bij inschrijven
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toekomst. De VVVP feliciteert de collega's van
de New York Park Conservancy van harte.
Deze stichting waarin vertegenwoordigers van
overheid, bedrijven en particulieren zitting
hebben, bestuurt het park al meer dan dertig
jaar. Sindsdien is het enorm opgeknapt.
Wie geïnspireerd is door deze donatie en een
schenking wil doen aan het Vondelpark kan
zich wenden tot
penningmeester@vriendenvanhetvondelpark.nl.

Horeca-ondernemers in de rij voor
Vondelparkpaviljoen
Met het vertrek van het Filmmuseum zal ook
café-restaurant Vertigo de deuren sluiten.
Welke horeca-ondernemer na de verbouwing
terugkeert is onzeker. De gemeente is als
eigenaar/verhuurder momenteel bezig met een
selectieronde. Er zijn verschillende kandidaten.
De VVVP wil het liefst een horeca-ondernemer
die zich betrokken voelt bij het park. Waar
mogelijk proberen we invloed uit te oefenen.

Kom tuinieren in het Vondelpark
Iedereen die in het Vondelpark wil tuinieren is
welkom. Neem voor opgave en/of inlichtingen
contact op met Jennecke Stradmeijer via
vrijwilliger@vriendenvanhetvondelpark.nl of bel
06-47410505.

Waternet genomineerd voor prijs
met project Vondelpark
Op woensdag, 28 november wordt bekend
gemaakt of Amsterdams Waternet met een
project in het Vondelpark de Water
Innovatieprijs 2012 heeft gewonnen. Samen
met stiching Ravon heeft de waterproducent in
alle vierhonderd waterputjes in het park trapjes
aangelegd zodat padden en kikkers die er soms
invallen er weer uit kunnen klimmen. Zonder
deze trapjes zouden de amfebieen verdrinken.
Dit jaar zijn er door vrijwilligers tijdens de trek
ruim zevenhonderd amfibiëen geteld. Dat is een
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
www.waterinnovatieprijs.nl
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email naar info@kinderkookkafe.nl. Vermeld bij inschrijven
in de email de datum van het diner, het aantal kinderen dat
gaat koken, het aantal gasten die komen eten en uw
contactgegevens.
Kinderkookkafé, Vondelpark 6B
Elke woensdag

Knutselmiddag in het Groot
Melkhuis
Alle kinderen die het leuk vinden om te tekenen, schilderen
en knutselen kunnen zich elke woensdagmiddag uitleven
in het kinderatelier. De kosten bedragen € 5,00 per kind.
Van 14.00 - 16.00 uur.
Groot Melkhuis, Vondelpark 2
Meer info: 020-6129674 of www.grootmelkhuis.nl
Vrijdag 10 november

Multidiciplinaire podiumkunst in
Atoombunker
Gevarieerd optreden van drie underground bands onder de
naam Live Clash Wild Edition. De avond start met het trio
Fat Bitch uit de Britse stad Brighton dat met hun ritmische,
mathematische rock schatplichtig is aan ondermeer
Captain Beefheart en AC/DC (zie
http://fatbicth.bandcamp.com). Vervolgens zal het
driemanschap van Shudder Pulps uit Londen laten horen
wat allemaal mogelijk is met elektrische gitaren en zang.
Hun repertoire is naar eigen zegge vooral beïnvloed door
My Bloody Valentine, Television and Cold Pumas. (zie:
http://www.shudderpulps.tumblr.com. Ten slotte betreedt
WOLVON de planken met drie ‘post-noise ‘tracks, met
hysterische gitaren en dissonante zang.
http://wolvon.bandcamp.com/
De toegang gratis maar donaties zijn welkom
Aanvang 20.30 uur
Info: www.vondelbunker.nl

Word Vriend van het Vondelpark
Particulieren
Vriend worden van de Vereniging Vrienden van

Donderdag 22, 23 en 24 november
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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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Donderdag 22, 23 en 24 november

Allerlaatste evenement in
Filmmuseum
Het oude Filmmuseum herleeft nog één keer met
Explositie XV, een Ode aan het Celluloid. Eén deel van de
Explositie speelt zich af in de oude Grolsch-filmzaal Ode
aan het Celluloid waarbij ondermeer Albert Wulffers een
zelf samengesteld 8mm-programma komt introduceren
met erotische films uit de jaren ‘50. In de foyer van het
Vondelparkpaviljoen zullen Eva Pel, Jeremiah Runnels en
Andy Ingamells een lecture-performance uitvoeren die 50
uur zal duren onder de titel Eton in-out. Op het Open Doek
aan het einde van de avonden kan iedereen zijn eigen
gemaakte werken komen vertonen. Verder wordt een
tiental EYE-distributietitels vertoond met ondermeer werk
van Frans Zwartjes, Wim van der Linden, Barbara Meter
en Paul de Nooijer.
Aanvangstijden: donderdag 22 november vanaf 20.00 tot
23.00 uur, vrijdag 23 november van 19.00 tot 1.00 en
zaterdag 24 november van 19.00 tot 2.00
Vondelparkpaviljoen, Vondelpark 3
Vrijdag 23 november

Bekijk jezelf in de Maya-spiegel
Sessie van cultureel antropoloog Marion Renders biedt
Maya-duidingen op basis van de zogenaamde Tzolkin
kalender zoals die door het Maya-volk werd gehanteerd.
Uitgangspunt is dat wij in verbinding staan met planeten,
sterren en sterrenstelsels die kennis geven over jezelf en
je omgeving. Volgens Renders kunnen we werkelijkheid op
een andere manier ervaren door het leren een nieuwe
astrologische taal. Wie zichzelf wil leren zien in de Mayaspiegel en ontdekken wat zijn of haar Zonnezegel en Toon
is kan in twintig minuten veel opsteken.
Aanvang 11:00 uur. Prijs: € 13 (20min) per keer
Centrum de Roos, P.C. Hooftstraat 183
Zaterdag 24 november

Discussie over escalatie
economische crisis
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economische crisis
De achtste editie van jaarlijks festival 2. Dh5 over de
gevolgen van sociale ongelijkheid en de gevolgen daarvan
staat dit jaar in het teken van de economische crisis. Dit
jaar wordt het programma opgebouwd rond het thema
'vlam in de pan'. Ondanks de crisis en de sociale afbraak is
er nog weinig verzet zichtbaar in vergelijking met Spanje,
Griekenland of Quebec. Wat moet er gebeuren zodat ook
hier de vlam toch in de pan zal slaan? Dat is het thema
van de avond.
Om het geheel iets luchtiger te maken zullen diverse DJ
acte de precence geven waaronder Maga Bo,
Transnational Bass, Het Brandt en Kruel Fakst.
Voor meer info zie www.facebook.com/2Dh5festival/events
Onafhankelijk Cultureel Centrum in IT (OCCII)
Amstelveenseweg 134, 1075XL, Amsterdam
Zaterdag 24 november

Sextet bespeelt alle windstreken
Stemmig herfstconcert van zes professionele muzikanten
die onder de naam Windstreken furore maakt met
orgelmuziek die samensmelt met jazz, Indiase, Arabische
en klassieke muziek. De musici zijn Pieter de Mast
(sopraansaxofoon en dwarsfluiten), Sebastiaan van Delft
(orgels), Jörg Brinkmann (cello), Oene van Geel (altviool),
Kamal Hors (ud en zang) en Afra Mussawisade
(percussie).
Aanvang: 20:15
Orgelpark, Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK Amsterdam
www.orgelpark.nl
Zondag 25 november

Hollandse Manege steunt
kinderen in Malawi
Benefietprogramma in de Hollandse Manege op initiatief
van de veertien jarige Amsterdamse scholier Aaltje Valk.
Zij steunt hiermee de stichting Edukans die scholen bouwt
voor kinderen in het Afrikaanse ontwikkelingsland Malawi.
Op het programma staan optredens van internationaal
eventing ruiter Justus Valk, Carla Leurs, concertmeester
http://us4.campaign-archive1.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=64e1b83e72
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Nederlands Symfonieorkest en een presentatie van de
studentencarrousel winnaar van ondermeer de
Nederlandse Kampioenschappen.
Toegang: € 8,- (inclusief kopje koffie). De gehele
opbrengst komt ten goede aan de stichting Edukans.
Aanvang: 17.00 uur
De Hollandsche Manege
Vondelstraat 140, Amsterdam
Donderdag 29 november

Zangeres Do signeert album
tijdens diner in Casino
Bijzonder concert van de bekende Nederlandse zangeres
Dominique van Hulst die onder de artiestennaam Do al
jaren furore maakt in het popcircuit. Haar jongste album
Bubbles & Bells is een kerstklassieker waarvan al meer
dan 50-duizend exemplaren zijn verkocht. Met een chefkok van het Holland Casino heeft Do een menu
samengesteld waarbij een glas champagne natuurlijk niet
ontbreekt. Tijdens het diner kan men met Do op de foto en
signeert zij haar album. Aansluitend verzorgt de zangeres
een live optreden met nummers van Bubbles & Bells.
Reservering uitsluitend tijdens kantooruren op
telefoonnummer 020-52 111 00
Holland Casino Amsterdam
Max Euweplein 62, Amsterdam
Vrijdag 30 november

High T feest in Blauwe Theehuis
Maandelijkse dance-party op de bovenverdieping van het
Theehuis dat wordt aangekondigd als intiem feest in de
hogere regionen van het Vondelpark. Alles draait om
lekker dansen op een mengsel van disco, reggae, funk,
opbouwend naar house en deep house met uitstapjes naar
old school hip hop, r’n b & soul.
Van 21:00 uur tot 03:00 uur. Toegang gratis
Blauwe Theehuis, Vondelpark 5
Winter 2012 - 2013
http://us4.campaign-archive1.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=64e1b83e72
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Winter 2012 - 2013

Club hervat Wintertennis
Vondelpark
De Tennisclub Kattenlaan (TCK) biedt ook deze winter
gelegenheid een balletje te slaan. Na het overweldigende
succes van vorige jaar geeft het bestuur ook deze winter
tennisliefhebbers de kans te hun favoriete sport te
beoefenen op een van de fraaiste banen van Amsterdam.
Vanwege de grote belangstelling is het aantal deelnemers
beperkt, dus vol is vol. Het winterseizoen loopt tot 1 april.
Voor alle andere jaargetijden bestaat een wachtlijst.
Tennisclub Kattenlaan
Kattenlaan 13, 1054 KA, Amsterdam
020-6127098

Veilig
Vrijdagmiddag in het Vondelpark
November en nat
Vlakbij de vijver zit een man
Herman
En Herman is het zat
Heeft een kutjaar gehad
Een man met alles wat je hebben kan
Vrouw, kind, huis, auto, baan
Zo'n baan, zo'n baan
Maar Herman wilde het ooit anders
En denkt daar nu al maanden aan
Acda en De Munnik
Eerste couplet van het lied 'Als het vuur gedoofd is'

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
http://us4.campaign-archive1.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=64e1b83e72
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Tekst: Olaf Paulus van Pauwvliet
Vormgeving: Kaz Alting, www.grasveld.net
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Afmelden
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