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
Studiereis VVVP naar Amerika
legt basis voor toekomstvisie
De drie VVVP-bestuursleden Jan Kienhuis,
Rik Verdenius en Christiaan Lageweg zijn
(op eigen kosten) met wethouder Joep
Blaas afgelopen maand naar New York en
Atlanta gereisd om te kijken hoe daar de
stadsparken worden bestuurd. Opvallend
was dat de Amerikanen vrijwel alle
parkactiviteiten hebben ondergebracht in
één zelfstandige not-for-profit organisatie
waarin alle betrokkenen (bedrijven,
particulieren en overheid) hun krachten
bundelen. Dit najaar zal de VVVP een
Visie op het Vondelpark opstellen die
mede richting kan geven aan een nieuwe
bestuursvorm voor het Vondelpark. Op
onze website staat het uitgebreide en
interessante verslag van deze studiereis,
geschreven door Lageweg.

VVVP tekent protest aan tegen
politieoefening
Het bestuur van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark zal bij het
eerstvolgende overleg met de gemeente
bezwaar aantekenen tegen oefeningen van
de Marechaussee. Aanleiding is de ophef
die eind vorige maand ontstond toen twee
mannen in het park plotseling op elkaar
begonnen te schieten. Het bleek om een
politieoefening te gaan, die weliswaar

Activiteitenkalender
Van 1 oktober tot medio maart 2014

Vondeltuin gaat in winterslaap
Vanaf 1 oktober is de Vondeltuin gesloten. De Vondeltuin is
een terras gelegen in het meest zuidelijk puntje van het
Vondelpark. Er heerst een kleurige, zomerse sfeer waar men
ongedwongen kan hangen met een hapje en een drankje. In
maart 2014 gaan de deuren weer open.
www.vondeltuin.nl
Vondelpark 7
1075 VR Amsterdam
Vanaf 1 oktober

Ron Blaauw introduceert
cadeaucheque
Topkok Ron Blaauw begint deze maand met de verkoop van
cadeaucheques. De consumptiebonnen kunnen voor elk
gewenst bedrag worden besteld. Om dit feit te vieren geeft
Blauuw de eerste week tien cheques van 15 euro weg aan
mensen die zijn facebookpagina ‘liken’. De teller staat
inmiddels boven de tienduizend maar volgens Ron is dat
kennelijk niet genoeg. Dit najaar heeft de Gastrobar trouwens
Black Agnus Ribstukken die vier weken in eigen rijpkast zijn
gerijpt.
Ron Gastrobar
Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943

politieoefening te gaan, die weliswaar
keurig was aangemeld bij de gemeente
maar waarvan omstanders (met kinderen)
zich rotschrokken.

Politie zoekt dader homogeweld
De politie is nog altijd op zoek naar
getuigen van een zwaar geweldsincident
waarbij een man minstens tien keer is
gestoken in gezicht, arm, rug en hand. De
dader is door het slachtoffer omschreven
als een man van ongeveer veertig jaar
oud, vermoedelijk van Oost-Europese
afkomst met een kaal, gladgeschoren
hoofd. Hij is tussen de 1.80 en 1.85 meter
lang en heeft een tenger postuur.

Google brengt Vondelpark bij u
thuis
De kaartenmakers van Google hebben nu
ook het Vondelpark in beeld gebracht met
Streetview. Iedereen ter wereld kan nu
virtueel door het park wandelen door op z’n
beeldscherm de klikken.
https://maps.google.nl

Stay Okay Vondelpark krijgt
schouderklopje
Tripadvisor, de grootste reiswebsite ter
wereld, heeft Stay Okay aan het
Vondelpark het Certificaat van
Uitmuntendheid 2013 toegekend. De
jeugdherberg in de voormalige
huishoudschool bij het Vondelpark heeft op
basis van 422 (merendeel zeer goede)
beoordelingen van reizigers dit predikaat
ontvangen.

VVVP ondersteunt organisatie
marathon
VVVP-bestuurder Sven Pinck heeft de
afgelopen maanden veelvuldig met de
organisatie van de Marathon van
Amsterdam overlegd over de uitvoering
van dit grote hardloopevenement dat op
zondag 20 oktober deels in het Vondelpark
wordt gehouden. Hij heeft zich ervan
vergewist dat de overlast voor plant en dier
zo klein mogelijk blijft. Wie desondanks
meent dat het park die dag schade oploopt
kan dat bij ons melden zodat we volgend
jaar passende maatregelen kunnen
nemen.

020 496 1943
Zaterdag 5 oktober

Ladyfestweekend laat nieuw geluid
horen
Vrouwelijk punkfestival bewijst dat het snoeiharde
muziekgenre uit de jaren tachtig niet alleen springlevend is
maar dat de dames uit deze scene ook een stevig toontje
meezingen. Met het Amerikaande trio Big Eyes dat bekend
staat om hun mega catchy punk/indie rock uit Seatle. Verder
de Las Kellies uit Argentinie, Blue Void uit Frankrijk, en de
Nederlandse bands Pony Pack en ClapTrap. Voor meer info: :
deze website.
Aanvang 19:00 uur. Toegang: € 7.
OCCII, Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Woensdag 9 oktober

Concertgebouw met Amsterdams
liedjes bestrijdt de crisis
Voor het derde jaar organiseert Het Parool het Grand Gala van
het Amsterdamse Lijflied. Een bijzondere avond met bekende
en onbekende liedjes over het dagelijks leven in moeilijke
tijden. Gezongen door uiteenlopende artiesten, waaronder
Kees Prins, Mieke Stemerdink en Ruben Heerenveen. De
presentatie is in handen van Ronald Ockhuijsen. De artiesten
worden begeleid door de Jan Robijns band. Meezingen mag.
Aanvang 20:15 uur
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Woensdag 9 en 23 oktober

Tuinieren in het Vondelpark
ontspant de geest
De organisatie spreekt van werkochtenden, maar de ervaring
leert dat veel liefhebbers eindeloos genieten van Neerlands
mooiste stadspark. Met name in de herfst zijn er veel
mogelijkheden om te tuinieren in het rustieke Vondelpark. Op 9
oktober staat het maaien van het Jan Haakpad in de Koeweide
centraal. Op de 23-ste worden de nestkasten leeggehaald en
schoongemaakt. Bij nat weer is het verstandig om ;aarzen of

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.

schoongemaakt. Bij nat weer is het verstandig om ;aarzen of
dichte schoenen aan te trekken. Er is thee/koffie en een
knabbeltje. Ook voor (tuin)gereedschap wordt gezorgd.
Interesse? Kom dan eens langs. Aanvang: 10.00 uur.
Verzamelen bij het houten hek van de Koeweide.
Vrijdag 11 oktober

God bestaat niet en hij houdt van
jou
Lezing van de Amerikaanse Zen-priester en schrijver Brad
Warner die volgens Wikipedia ook actief is als punk-rock
bassist en blogger. Centraal staat zijn nieuwe boek “No God”.
Dat is een studie over God, religie en atheïsme vanuit het
perspectief van het Zen-Boeddisme, een Japanse
meditatiecultus die mensen zou helpen bij het vinden van hun
ware aard, zonder tussenkomst van een Opperwezen. Maar
Warner stelt paradoxaal dat je als Zen-Boeddist toch in God
kunt blijven geloven. Aanvang 20:00 uur. Prijs €15,Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081
Vrijdag 11 oktober

HipHop Event in bunker herenigt
subcultuur
Compleet overzicht brengt alle fysieke aspecten van de Hip
Hop cultuur bijeen. Met muziek, dans, graffity en educatie.
Doormiddel van jam-sessies en activiteiten worden de
spirituele principes van de Hip Hop cultuur in ere gehouden,
zoals vrede, liefde, samenhorigheid, kennis, wijsheid en
begrip. Het motto is “Each one, teach one! Kortom: een avond
om te chillen, te netwerken te leren en (niet te vergeten) te
dansen. Iedereen is welkom. Entree: Vrijwillige donatie.
Aanvang 20:00 uur.
Vondelbunker
Vondelpark 8 (In de brug van de Van Baerlestraat)
Zondag 13 oktober

Rondleiding voor romantici doet
hart sneller kloppen
Speciale rondleiding door het oudste en meest romantische
deel van het Vondelpark vanaf de Stadhouderskade tot aan
het Groot Melkhuis. Wordt verzorgd door oud parkbeheerder

het Groot Melkhuis. Wordt verzorgd door oud parkbeheerder
en –bewoner Daan Aaijelts in samenwerking met fotograaf en
chroniqueur Hans Homburg. Dit duo staat garant voor kennis
van zaken en interessante anecdotes. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig. Verzamelen bij de oostkant van de
Vondelbrug, ingang Van Baerlestraat. Aanvang:13.30 uur.
gratis. (zie ook 27 oktober).
Maandag 14 oktober

Opening Wintertennis in Vondelpark
Dit is een kans om te ervaren hoe fijn het is om in het
winterseizoen buiten te tennissen in het Vondelpark. De
organisatie zorgt voor diverse sportieve activiteiten en volop
winterse gezelligheid. Kosten 245 euro. Junioren betalen 95
euro Het seizoen loopt van tot 1 april.Voor meer informatie?
deze website.
Tennisclub Kattenlaan
Kattenlaan 13, 1054 KA
Amsterdam
Zaterdag 19 oktober

Malevich voert Russische AvantGarde aan
Opening van de Malevich tentoonstelling toont het grootste
overzicht in twintig jaar van een van de belangrijkste
grondlegers van de abstracte kunst. Met werken uit de
beroemde Khardzhiev- en Costakis collecties. De
tentoonstelling is het sluitstuk van het Nederland-Rusland jaar,
en is met ruim 500 werken een eerbetoon aan Malevich en de
Russische avant-garde. In tegenstelling tot eerdere Malevich
tentoonstellingen in het Stedelijk geeft deze presentatie geen
geïsoleerd beeld van Malevich, maar wordt hij geplaatst te
midden van zijn tijdgenoten. Georganiseerd in samenwerking
met Tate Modern, Londen, en de Kunst- en
Tentoonstellingshal van de Bondsrepubliek Duitsland. Meer
info: deze website.
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Zondag 20 oktober

Amsterdam Marathon zet stad op
stelten
Jaarlijks hardloopevenement dat die dag de hele stad

Jaarlijks hardloopevenement dat die dag de hele stad
beheerst. Een deel van het parcour gaat door het Vondelpark.
Deelnemers kunnen voor minimaal vijf euro speciale
goudkleurige veters kopen en laten zien dat ze het officiele
goede doel van dit evenement steunen, namelijk het VUmc
Cancer Center Amsterdam. Vorig jaar werd er €115.000
opgehaald. De Marathon van Amsterdam wordt voor de 38-ste
maal gehouden. De inschrijving is gesloten.
Zondag 20 oktober

Broedplaats toont omstreden
Pasolinifilm
Toen in 1968 Pasolini’s film Teorama uitkwam werd die
meteen in zijn eigen Italie verboden. Paus Paulus VI sprak er
zelf openlijk schande van. De film vertelt het verhaal van een
vreemdeling (God, Satan?) die op bezoek gaat bij een
welgesteld gezin en gaandeweg al hun burgerlijke waarden en
normen sloopt. De film kan gezien worden als een doos van
Padorra die genadeloos de sociale dynamiek van die tijd
bloodlegt, inclusief de verborgen sexuele krachten die onder
de oppervlakte van het dagelijkse leven vaak een bepalende
rol spelen. De film wordt ingeleid door de Amerikaanse filmcurator Jeffrey Babeoek die in Amsterdam enige bekendheid
geniet als gastdocent op de Gerrit Rietveldacademie. Aanvang
20:00 uur.
Entrée: € 4
Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober

Herfst Ponykamp biedt kinderen
week vol plezier
Voor de tweede maal organiseert de Hollandse Manege tijdens
de herfstvakantie een ponykamp voor kinderen. Naast
paardrijden is e rook aandacht voor het poetsen en verzorgen
van de pony's. Ook zal er theorieles worden gegeven
afgewisseld met spelletjes. Kortom, een week vol plezier! Ook
kinderen zonder ervaring zijn welkom. Alle dagen beginnen om
09.00 uur en zijn om 17.00 afgelopen. Prijs: €275 per kind per
week (inclusief lunch). Meedoen? Een inschrijfformulier staat
op deze website
Voor meer info 020 618 0942 of
adinda@dehollandschemanege.nl
Hollandsche Manege

Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
Vrijdag 25 oktober

Duurzaam streekdiner in Hilton
Hotel
Buurtinitiatief in samenwerking met het Hilton Hotel waarbij
een groep vrijwilligers een drie-gangendiner organiseert met
louter locale producten uit de regio Amsterdam. Het doel is om
de consument bewust te maken dat veel transport in de
voedingssector onnodig is voor een feestelijke maaltje. Als
men meer streekproducten gebruikt in de dagelijkse voeiding
zou dat tonnen schadelijke CO2-uitstoot schelen. Het is voor
de derde keer dat het deftige Hilton Hotel deze buurtactie
faciliteert. Zaal open: 18.00 uur, aanvang diner: 18.30 uur.
Prijs: € 15, incl. 1 consumptie. Leeftijd: vanaf 14 jaar. Max. 2
personen per inschrijving.
Reserveren is verplicht vóór zaterdag 19 oktober. Vergeet niet
aan te geven of u vegetariër bent. Tel. 020-6620389 (tussen
13.00 en 17.00 uur) of e-mailadres
b.nooij@soozamsterdam.nl.
Vrijdag 25 oktober

Glennis Grace toept over alles heen
Concert van de Nederlandse zangeres Glennis Grace die
vorige maand nog optrad in de Heineken Music Hall. Deze rasAmsterdamse brak twee jaar gelden door met het nummer
“Afscheid” dat de tweede plaats haalde in de Top 40. Behalve
schnabbels bij Holland Casino timmert Grace ook aan de weg
door haar jurylidmaatschap van het tv-programma ‘The Next
Pop Talent’ van SBS6. Op YouTube staat een promofilmpje
van haar grote hit.
Aanvang: 23:00 uur
Holland Casino
Max Euweplein 62
1017 MB Amsterdam
020 521 1111
Zaterdag 26 oktober

Virtuoos houdt lezing over Van
Straten-orgel en blaast de
middeleeuwse pijpen aan
Uitvoering en lezing van Harald Vogel over en met het

Uitvoering en lezing van Harald Vogel over en met het
stokoude Van Straten-orgel. De Duitse organist geldt
wereldwijd als vooraanstaand kenner van oude orgels en oude
orgelmuziek. Vogel zal het Van Straten-orgel uitvoerig
bespelen in zowel originele muziek als improvisaties, en
daarop, al discussiërend met het publiek, reflecteren.
Reserveren kan via: deze website.
Aanvang: 15:00
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam
Zondag 27 oktober

Rondwandeling door het landelijke
parkdeel
Rondwandeling door het laatst aangelegde deel van het
Vondelpark tussen het Groot Melkhuis en de
Amstelveenseweg onder begeleiding van het duo Daan
Aaijelts en Hans Homburg. Met veel informatie over bomen,
heesters en historische wetenswaardigheden. Verzamelplaats:
hoofdingang aan de Amstelveenseweg, Aanmelden niet nodig
en deelname is gratis. Aanvang: 13:30 uur.

Oktober weer
Tussen gebladerte heeft de
Wind plezier, zacht gefluister
Maar in een onregelmatig ritme
Van stromend welluidend karakter.
Een striemende regenvlaag
Weet niet van ophouden, hard
Zacht kruisen geregeld de degens
Zodat mijn lichaam rilt van hun strijd.
Een vleugje zonneschijn houdt
Me warm tijdens deze grauwe en
Grijze dagen, genieten van de laatste
Stralen, tot ze spontaan in slaap vallen.
Het is oktober weer, de periode
Met veel variatie in kleur, landschap
En allerlei herfstverschijnselen, die mij
Telkens weer laat verlangen en verleiden.
Catherine Boone, 2012

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

