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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
Facebookpagina VVVP heeft
100-ste fan
Deze maand heeft de facebookpagina van
de VVVP haar honderdste ‘like’ ontvangen.
Op naar de 200. Ga dus naar
facebook.com/VriendenvanhetVondelpark
en vind ons leuk. Steeds vaker wordt
actuele informatie over het Vondelpark
verspreid via sociale media. Dus ook om
die reden is een kijkje op onze Facebook
de moeite waard.

Fotowedstrijd nadert ontknoping
Deze maand wordt de fotowedstrijd
afgesloten. Zestig deelnemers hebben hun
favoriete foto ingestuurd. Stemmen kan tot
15 september op deze pagina

Stuur uw gedicht in voor
jubileumbundel
Ter gelegenheid van ons 25 jarige bestaan
gaat de VVVP een bundel uitbrengen met
gedichten over het Vondelpark. Iedereen
kan zijn/haar zelfgemaakte gedicht
insturen via onze website of per post. Erelid en dichter Judith Hertzberg zal de
inzendingen beoordelen.

Activiteitenkalender
Zondag 2 september

Dansgroep Amsterdam heeft voeten
in de aarde
Het stuk Fld van Krisztina de Chtel is een spectaculair
optreden van Dansgroep Amsterdam en wordt gezien als een
klassieker in de Nederlandse moderne dans. Fld is het
Hongaarse woord voor aarde. In Fld vormt een ronde, hoge
aarden wal het decor. De dansers leveren hierop een ware
uitputtingsslag. Met de kracht van galeislaven, het
doorzettingsvermogen van topsporters en de vastberadenheid
van dansers, ploegen zij deze cirkelvormige aarden wal als
vakkundige landbouwers om. Hun zware fysieke handeling valt
ook op te vatten als een metafoor voor de strijd tegen de
materie en voor het bestaan.
Aanvang 15:00 uur
Vondelpark Openluchttheater
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 begeleiding is in handen van Samma. De
kosten bedragen € 5,00 per kindje Van 14.00 - 16.00 uur

http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=560b42c232
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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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kosten bedragen € 5,00 per kindje Van 14.00 - 16.00 uur
Verder heeft het Groot Melkhuis een beroemde speeltuin voor
kinderen tot 12 jaar. Voor de kleintjes is er een zandbak met
(kleine) glijbaan. De oudere kinderen kunnen zich amuseren
met (soms elektrische) speeltoestellen, het paard, de clown en
zelfs een helikopter. Ieder weekend staat er bovendien een
groot springkussen en een suikerspinnenkraam.
Groot Melkhuis, Vondelpark 2
Meer info: 020-6129674 of www.grootmelkhuis.nl
Vrijdag 7 en zaterdag 8 september

Multidiciplinaire podiumkunst in
Atoombunker
Een zeldzame kans voor een spannend overzicht van het
huidige underground theater biedt de Vondelbunker op deze
avond onder de welluidende titel ‘First Free Fringe Festival
Amsterdam’. Op de agenda staan Pik & Bod Ride
AgainStrange Tales from the ID, Medea: Bread and Knife
meat, Fckn’ Bstrds, Raaskalbomfukkerz en voor de liefhebbers
The Doppelgangers.
Aanvang 22:30 uur
Toegang gratis. Info: www.vondelbunker.nl
Woensdag 12 september

Folkduo presenteert Sound and
Visionshow
Een visueel en muzikaal spektakel met een indrukwekkende
mix van folk, rock en psychedelica, uitgevoerd door Matt 'MV'
Valentine en Erika 'EE' Elder. Met zelfgebouwde apparatuur
maken dit Amerikaanse folkduo en unieke show. Dit zeggen ze
er zelf over: "A spectral cinematic show combining 16mm
projections, slides, oils, and customised lighting".
Aanvang 20:30. Toegang €7
Onafhankelijk Cultureel Centrum in IT (OCCII)
Amstelveenseweg 134, 1075XL, Amsterdam
Vrijdag 14 september

Stembevrijder laat creativiteit
stromen
Cursus voor mensen die hun creativiteit willen laten stromen.
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=560b42c232
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Volgens docent Jan Hendrik Veenkamp kan dat door
stemoefeningen die een transformerend en therapeutisch
effect zouden hebben. Er worden bij de deelnemers "als
vanzelf" diepere lagen aangeboord waardoor men beter
zichtbaar en hoorbaar wordt is de belofte. Stembevrijding zou
ook meer levensruimte geven.
Van 08:30 tot 22:00 uur
Prijs: € 65 (55 min) per keer
Centrum de Roos, P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam
Vrijdag 14 september

Holland Casino wordt Parijse
nachtclub
Een avond vol entertainment, heerlijke hapjes en Candy Girls.
Dat zijn de ingredienten van de Moulin Rouge show die deze
avond wordt gehouden aan het Lido. Een show vol
romantische love songs, Franse chansons en jazzy classics
afgewisseld met optredens van Can Can dansers en
danseressen. Gokkers op speelautomaten maken kans een
reis voor 2 personen naar Parijs met bezoek aan de show
Revue Moulin Rouge.
Holland Casino Amsterdam
Max Euweplein 62, Amsterdam
Maandag 17 september

Infoavond over Natuurpad
Koeienweide
Interessante en gezellige informatieavond van het Natuur- en
milieuteam van SOOZ (Sociaal Ondernemend Opbouwwerk
Zuid) over het natuurpad op de Koeienweide met als
ceremonieel hoogtepunt de diplomauitreiking door wethouder
milieu Joep Blaas aan de dit voorjaar door bioloog Michel
Koper opgeleide gidsen voor het natuur Educatiepad.
Voormalig stadsecoloog Martin Melchers zal een voordracht
houden over het ontstaan van het natuurpad, dat ook wel Jan
Haakpad wordt genoemd. Verder zal ook Luis Nobre Canha,
de superenthousiaste groenbeheerder van het Vondelpark het
een en ander te vertellen.
Tijd: 19.45 tot 21.15 uur
Plaats: benedenruimte Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein
10
Aanmelden: niet verplicht, wel gewenst
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=560b42c232
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Aanmelden: niet verplicht, wel gewenst
Vrijdag 21 september

Blauwe Theehuis viert 75-ste
verjaardag
Groot feest in een van de meest karateristiek horecagelegenheden van het Vondelpark met muziek en dans tot
diep in de nacht. Op Facebook wordt al druk 'geliked' en
aangemeld. De 'line-up' is inmiddels bekend. Om 19:00 uur
opent Zuivere Koffie. Daarna volgen Miles Niemeijer &
OddJob, SFFRMKRS, The G-Team en ten slotte voor de
technofreaks (tot 05:00 uur, jawel) After-T.
Aanmelden kan via:
http://www.facebook.com/events/276723822440394
De toegang is gratis
Blauwe Theehuis, Vondelpark 5
Vrijdag 21 september

Keep het Vondelpark clean
De Vrienden van het Vondelpark houden op de internationale
Keep it Clean Day een extra schoonmaakdag in het
Vondelpark. Iedereen die wil helpen is welkom. Neem voor
opgave en/of inlichtingen contact op met Jennecke Stradmeijer
via vrijwilliger@vriendenvanhetvondelpark.nl of bel 0647410505.
Zaterdag 22 september

Een virtuele reis met een
Harmonium
Concert van harmoniumspeler Dirk Luijmes draagt als titel ‘Van
Praag tot Amsterdam’. De veel gelouwerde muzikant speelt
achtereenvolgens werken van Dvorák, Janácek, Jalava,
Verduin en Verbugt. Luijmes soleert in binnen- en buitenland
en is artistiek leider van Stichting Longen & Tongen. De cd
waarop hij soleert in Paddings harmoniumconcert werd
onderscheiden met een Edison Klassiek.
Aanvang 20:15 uur
Orgelpark, Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK Amsterdam
www.orgelpark.nl

http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=560b42c232
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Zaterdag 22 september

Kom hooien in het Park
Iedereen die van tuinieren houdt kan deze ochtend volop
genieten door mee te helpen met hooien. De groenbeheerder
van het Vondelpark Luis Nobre Canha leert de deelnemers alle
trucs en trics die bij ouderwets hooien komen kijken. De eerste
tip krijgt u nu al: draag dichte schoenen of laarzen en een
lange broek.
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur. Verzamelen om 10.00 uur bij het
houten hek van de Koeienweide. Aanmelden is niet verplicht.
Elke maandagochtend

Gebarentaal voor Kinderen
Cursus voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar om op speelse wijze
gebaren te leren. De kinderen leren van de gediplomeerde
docenten Mechteld Kater en Maud Bloemers een visuele
belevingswereld, waar fantasie, spel, zingen en voorlezen
ingrediënten zijn. Er wordt gezorgd voor een leuke aankleding
met kussens en kleden. De kinderen worden getrakteerd
trakteren op limonade en voor de ouders staat er een kopje
koffie of thee klaar.
Van 10.15 tot 11.15 uur. Een proefles kost € 7.50, Reguliere
lessen per kwartaal (12 lessen) €90,- Aanmelden kan via
info@wapperkids.nl of info@kinderkookkafe.nl
Kinderkookkafé, Vondelpark 6B

Elke vrijdagavond

Fridaynightskate voor rolschaatsers
en skaters
Wekelijks Amsterdams skate-spektakel met het Vondelpark als
vertrek- en eindpunt verstuurt iedere vrijdag om 19:00 uur een
sms met het bericht of de tocht doorgaat. Een uurtje later staan
de rolschaatsers klaar in het Vondelpark om gezamelijk een
goed uitgezette tocht te maken door Amsterdam. Deelname is
gratis. Vertrek 20:30 uur bij het ronde bankje naast het
voormalige Filmmuseum.
Aanmelden: stuur per sms GROEP FNS AAN naar 3111. Voor
meer info: www.fridaynightskate.com
Zaterdag 29 september
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=560b42c232
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Minicursus voor beginnende ruiters
Paardrijden is ontzettend leuk, maar als startende ruiter (groot
of klein) is het een hele klus om het paard uit zijn stal te halen,
te poetsen en bovenal op te zadelen. Om een handje te helpen
organiseert De Hollandsche Manege deze minicursus om dit
alles onder de knie te krijgen.
Aanmelden kan per email naar info@dehollandschemanege.nl.
Kosten € 15,- per persoon. De aanvangstijd is 9.30 uur en de
workshop eindigt om ongeveer 12.00 uur.
Vondelstraat 140, Amsterdam, 020 618 0942

Veilig
je denkt een arm om je heen
maar je weet het nooit met die armen
nu hij er niet meer is
je zijn zwijgen niet meer hoort
en je je eigen adem haalt
het was toch mooi dat hij je zag
muziek opzette en met je danste
elke week wel een keer met je wandelde
dat je geluk kon happen in het vondelpark
tot dat het pijn deed
PW

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
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=560b42c232
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Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Afmelden
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