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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
VVVP wenst allen veel goeds
Het bestuur van de VVVP wenst haar
leden en donateurs een prettig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar. Wij danken u
voor uw betrokkenheid en steun.

Parkenoverleg presenteert
nieuwe ideeen
Op dinsdag 11 december vindt er een
Parkenoverleg plaats met aandacht voor
veranderingen in het beleid, algemene
informatie, actualiteiten en ontwikkelingen
in het groen van de stad. Er zal een aantal
nieuwe ideeen worden gepresenteerd en
vertegenwoordigers van diverse
belangenverenigingen zullen informatie
geven over het laatste nieuws.
Locatie: De Groene Bocht, Keizersgracht
253
Tijd: 19:30-22:00 (deur open: 19:00)

Bestuur wandelt met bobo's
door Vondelpark
Op zondag 16 december maakt het
bestuur van de VVVP een wandeling door
het Vondelpark met Ereleden en Leden
van Verdienste. Oud-vondelparkbeheerder
Daan Aeijelts, die alle ins en outs van het
park kent, zal een rondleiding geven. Voor-

Activiteitenkalender
Zondag 2 december

Sinterklaas bezoekt het Melkhuis
Bezoek van de Goedheiligman aan het Vondelpark voor jong
en oud. Kinderen zijn vanaf 11:00 uur welkom om tekeningen
te maken voor de kindervriend en kunnen na afloop lekker
griezelen met de Zwarte Pieten.
Groot Melkhuis, Vondelpark 2
Meer info: 020-6129674 of www.grootmelkhuis.nl
Zondag 2 december

Lumisokea maakt Bunker nog
donkerder
Intense liveshow van het Belgisch-Itaiaanse duo Lumisokea
naar aanleiding van hun nieuwe album Selva. Met hun
spectaculaire lichteffecten en donkere electronische muziek
lijkt een atoombunker het perfecte podium voor deze
performance. Ga naar www.lumisokea.com voor meer
informatie en een voorproefje van deze sound. Na afloop zal
DJ Pete Concrete de avond afronden met ouderwets vinyl.
Aanvang: 20.30 uur. Toegang gratis, maar donaties zijn
welkom.
Vondelbunker, Vondelpark 8

http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=78f8d1af1e
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park kent, zal een rondleiding geven. Vooren achteraf zal van gedachten worden
gewisseld over de koers van de VVVP.

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.

17-12-12 20:40

Vrijdag 7 december

Repetitor redt slechte
muziekreputatie Servië
Optreden van de Servische band Repetitor die te boek staat
als een van de vaandeldraagers van de Nova Srpska Scena
(de nieuwe lichting Servische bands die ontstond na de val van
het regime van Milošević). Dit jonge garagerock-trio uit
Belgrado zoekt het muzikaal in een energieke, rauwe sound
met een sterke man/vrouw dynamiek in de zang onder
begeleiding van een geweldige drumster. Vorige maand is hun
nieuwe album "Dobrodošli na okean" uitgekomen. Dit
gezelschap bewijst dat muziek uit Servië meer is dan de
toeters van Guča, Turbo-folk en Balkan Beats.
Aanvang 21:00 uur. Entree € 6
Onafhankelijk Cultureel Centrum OCC II, Amstelveenseweg
134
Info: 020-6717778 of www.occii.org
Zaterdag 8 december

Een goed verhaal door betere klank
Hoe breng je een verhaal het beste over als alle ogen op je
gericht zijn? Dat is de kern van de training ‘Stem en
Presenteren’ die Marion Nagel geeft in centrum De Roos.
Deze training is voor iedereen die presentaties houdt, voor de
klas staat, workshops leidt of gewoon graag een betere
spreker wil worden. Er wordt geëxperimenteerd met klank,
volume, bereik, timing en interactie. Docente Nagel heeft een
theater- en dansachtergrond en werkte jarenlang met docenten
van het Roy Hart Theater.
Aanvang 14:00, prijs: € 45
Centrum de Roos
P.C. Hooftstraat 183
Telefoonnummer: 020 – 689 00 81

Zondag 9 december

Dansen met een baby is leuk en
gezond
Samen met je kind genieten van beweging, muziek en zang.
Dat is de kern van de cursus ‘Mama is lief, dansen met baby’s
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=78f8d1af1e
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en dreumesen’. Tijdens de lessen wordt de baby op een
speelse manier uitgenodigd zich te bewegen in de vrije ruimte
binnen verschillende thema’s (lente, zomer, herfst, winter,
emoties, circus, verjaardag, mijn lichaam, dieren ed.). De
choreografieën, bewegingsoefeningen en spierversterkende
oefeningen passen binnen de ontwikkeling van de baby. Ook
voor vaders!
Aanvang: 9.30 uur (baby) en 10.15 uur (dreumes).
Kosten: Losse les: 10 euro (vooraf aanmelden), inlooples:
12,50 euro.
Aanmelden kan via www.mamaislief.com of
mama@mamaislief.com
Kinderkookkafé, Vondelpark 6B, 1071 AA Amsterdam, T: 020
625 32 57
Woensdag 12 december

Dames gokken met modieuze
kleding
De laatste Special Ladies Day van het jaar staat in het teken
van mode en lekker eten. Fashionista’s, die van een gokje
houden kunnen dus een ideale avond hebben, want tijdens de
maaltijd zal er een wervelende modeshow worden gegeven
met ondermeer party en casual stijlvoorbeelden. Na afloop
kunnen deelnemers kleding passen en en kopen.
Aanvang:19.45 uur. Prijs: € 24,50 p.p.
Holland Casino
Max Euweplein 62
Tel. 020-5211 111
Zaterdag 15 december

Feestelijk kerstgala tussen de
paarden
Gezellig en vrolijk kerstgala in de mooiste manege van
Nederland die voor de gelegenheid nog mooier is gemaakt.
Met hapjes en drankjes. Een DJ verzorgt de juiste muziekale
omlijsting maar draait op verzoek ook wereldlijke plaatjes voor
wie een dansje wil wagen. Iedereen is welkom zonder
reservering zolang de kledij maar feestlijk is.
Aanvang 21:00 uur. Toegang: gratis
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=78f8d1af1e

Page 3 of 6

Nieuwsbrief december 2012

17-12-12 20:40

Vrijdag 21 december

Tanke improviseert meesterwerk op
orgel
Orgeldocent Willem Tanke speelt het beroemde meesterwerk
La Nativité du Seigneur van de Franse componist Olivier
Messiaen (1908-1992). De muziek is een ode aan het
Christelijke geloof, met name de geboorte van Jezus. De
bekende dirigent Richard Franko Goldman zei in 1967 over dit
stuk: "One is, indeed, tempted to say that the work is a
masterpiece, and one of the great organ works of all time”
Tanke staat bekend om zijn interpretaties van Bach, Reger en
Messiaen, maar ook vanwege de manier waarop hij invloeden
uit niet-westerse muziek verwerkt. Momenteel werkt hij aan
promotieonderzoek, waarin de door hem ontwikkelde manier
van improviseren een van de hoofdthema’s is.
Aanvang 20:15 uur.
Orgelpark (in de Parkkerk), Gerard Brandtstraat 26
020-5158111
Zaterdag 22 december

Light my ride maakt fietsen tot
lichtfeest
Light my Ride tour is één van de hoogtepunten van het
Amsterdam Light Festival. Het wordt een bonte optocht van
feestelijk verlichte fietsen, skateboards, rolschaatsen, kortom
met alles wat wieltjes heeft en ongemotoriseerd is.
Basisschoolleerlingen kunnen lampenkappen maken en
strijden studenten om een prijs voor de mooist verlichte fiets.
Vertrek: vanaf het Museumplein naast AH om 18.30 uur
Maandag 24 december

Gratis kerstavonddienst in
Concertgebouw
Jaarlijks viering van de stichting Diensten met
Belangstellenden met een optreden van het RitmeesterVeenzangers Mannenkoor, het Christelijk Mannenkoor
Scheveningen en het Kobra strijkers-ensemble. Met
samenzang voor de geboorte van Jezus.
Toegang: gratis. Aanvang: 20:00 uur. Grote Zaal
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=78f8d1af1e
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Concertgebouw.
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Maandag 31 december

Nieuwjaarsfeest op het
museumplein live op tv
Groots opgezet oud-en-nieuwfeest met om 0:00 uur
spectaculair vuurwerk zal de hele avond live worden
uitgezonden door SBS 6. Gaat door tot in de vroege ochtend.
Er worden duizenden mensen verwacht. Het terrein zal door
middel van een dubbele hekkenlijn worden afgeschermd.
Ingang via een centrale entrée waarbij men wordt
gecontroleerd op glas en vuurwerk (beide verboden).
Vanaf 18:00 uur.

Gedicht
Een meneer zit met een dame op een terras
Zij huilt en hij is kwaad
Hij schreeuwt
Ze geeft geen antwoord op zijn vraag
En haar tranen zijn te laat
Dan duikt ie in zijn tas
En ze weet ze gaat eraan
Hij heeft van ver genomen foto's
Waarop staat
Wat ze met wie waar heeft gedaan
Hoe rook het Vondelpark vannacht?
Hij vraagt het steeds
Hij wil het weten
Hoe rook het Vondelpark vannacht?
Acda en De Munnik
Eerste couplet van het lied 'Vondelpark Vannacht'

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
http://us4.campaign-archive2.com/?u=f70259dce749abe2ed31a5287&id=78f8d1af1e

Page 5 of 6

Nieuwsbrief december 2012

17-12-12 20:40

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
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