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
Gelukkig Nieuwjaar

Activiteitenkalender
Dinsdag 1 januari

Het bestuur van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark wenst alle leden en
symphatisanten een gelukkig nieuwjaar.

Nieuwjaarsconcert in
Concertgebouw

Uitnodiging Ledenvergadering
24 januari

Verrassend en ontroerend nieuwjaarsconcert van het
Nederlands Blazers Ensemble met jonge talentvolle
componisten en muzikanten uit dichtbije en verre streken. De
best mogelijke muzikale start van het nieuwe jaar! Dit is een
co-productie met de VARA die het concert rechtstreeks op de
radio uitzendt en 's avonds op Nederland 2.
Aanvang 14:00 en 15:30 uur
Prijzen vanaf 15 euro (inclusief drankje)

De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark zal op 24 januari 2013 een
buitengewone algemene ledenvergadering
houden. Alle leden zijn welkom om vanaf
20:00 uur met het bestuur van gedachten
te wisselen over de koers van de VVVP
voor de komende vijf jaar. Niet-leden
kunnen zich aanmelden bij bestuurslid
Sven Pinck via
secretaris@vriendenvanhetvondelpark.nl.
De bijeenkomst wordt gehouden bij Youth
Hostel Stayokay, Zandpad 5 (de
voormalige huishoudschool).

VVVP zoekt nieuw bestuurslid
Communicatie en PR
Het bestuur van de Vrienden van het
Vondelpark zoekt een
communicatieprofessional met hart voor
het Vondelpark. De ideale kandidaat kan
onze ambitieuze doelen omzetten in een
PR- en communicatieplan en helpen met
de uitvoering. Op onze website staat een
uitgebreide taakomschrijving met info over
de wijze van aanmelden.

Rondleidingen Koeienweide
groot succes
De rondleidingen door de Koeienweide in
2012 zijn een groot succes gebleken. Dat
meldt het Sociaal Ondernemend
Opbouwwerk Zuid (SOOZ). Zij hebben
afgelopen jaar zesmaal met gidsen
wandelingen georganiseerd door dit unieke
stukje Vondelpark dat normaal gesproken
niet toegangkelijk is voor bezoekers. Veel
leden van de VVVP hebben deze kans dan
ook gegrepen. Dit jaar zullen weer
rondleidingen worden gegeven met na
afloop een kopje warme kruidenthee of
kruidenbouillon gemaakt van planten uit de
Koeienweide. Meer info over de data van
2013: b.nooij@soozamsterdam.nl

Zaterdag 5 januari

Kinderen koken verrassingsmenu
voor hun gasten
Open diner waarbij kinderen vanaf 7 jaar een voedzame
maaltijd koken en uitserveren aan genodigden. Het menu is
een verrassing. De kinderen worden om 15.30 uur verwacht in
het Kinderkookkafé, waar wordt begonnen met limonade en
een voorbespreking. Om 18.00 uur komen de gasten binnen
en wordt het diner door de kinderen geserveerd. De avond
duurt tot 20.00 uur.
Kosten : € 12,50 per kind en € 12,50 per gast.
Inschrijven: info@kinderkookkafe.nl of 020-6253257
Maandag 7 januari t/m vrijdag 11 januari

Opfriscursus klassieke rijkunst zet
puntjes op de i
Trainingsweek waarbij de klassieke rijkunst centraal staat.
Geschikt voor ruiters en amazones met het niveau ‘halfgevorderd’ en ‘gevorderd’. Zowel voor oudere jeugd als
volwassenen. De deelnemers kunnen voor de hele week een
vast paard kiezen, zodat de rijkunstige puntjes op de i gezet
kunnen worden. Onder leiding van Maaike Voit en Justus Valk
die hun sporen hebben verdiend in de klassieke rijkunst. De
laatste dag van de week zal er tijdens een lunch een evaluatie
plaatsvinden. Kosten: p.p. € 135,-Voor meer informatie of opgave:
elsbeth@dehollandschemanege.nl
Hollandsche Manege
Vondelstraat 140, Amsterdam

Victor Tiebosch wint
fotowedstrijd Vondelpark
De fotowedstrijd van afgelopen najaar is
gewonnen door Victor Tiebosch. Hij
maakte afgelopen winter in het Vondelpark
een sfeervolle foto met veel sneeuw. Uit
handen van stadsdeelwethouder Joep
Blaas ontving hij als beloning een model
van de rode vondelkabouter naar een
ontwerp van kunstenaar Piet Parra.
Bezoekers van
www.facebook.com/hetvondelpark konden
de afgelopen maanden stemmen op hun
favoriete foto. De foto van Victor kreeg 475
van de in totaal 1500 stemmen. Hij is te
zien op Facebook en staat ook bovenaan
deze nieuwbrief.

VVVP steunt Floor Ziegler als
Amsterdammer van het Jaar
Het bestuur van de Vereniging Vrienden
van het Vondelpark steunt de kandidatuur
van Floor Ziegler bij de verkiezing van
Amsterdammer van het Jaar. Ziegler
begon vijf jaar geleden in het Noorderpark
met de Noorderparkkamer, een klein
houten huisje voor de buurt. Het groeide uit
tot een plek met muziek, theater, dans en
cultuur. De Noorderparkkamer is voor
iedereen: jong, oud, nieuwe en oude
bewoners uit Noord. De zwervers houden
's nachts een oogje in het zeil,
hangjongeren mogen hangen en iedereen
draagt zijn steentje bij. De winnaar wordt
bekend gemaakt op zondag 13 januari.

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.

Woensdag 9 januari

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
Zondag 13 januari

Maitreya maakt de toekomst veel
beter
Lezing van Corné Quartel over de mogelijkheid dat de
mensheid een fantastische toekomst heeft als iedereen beseft
dat ‘we’ één zijn. Onder invloed van de energieën van
Waterman zal de mensheid volgens hem met Wereldleraar
Maitreya en de Meesters van Wijsheid transformeren van
honger naar samendelen, van conflict naar vrede, van
competitie naar samenwerking. Quartel is opgeleid aan de
Technische Universiteit in Delft en is sinds 1998 werkzaam als
beeldend kunstenaar.
Toegang: gratis. Aanvang 14:00 uur.
Centrum de Roos, P.C. Hooftstraat 183
Donderdag 17 januari

Maak zelf echte Bijenhoning in de
stad
Introductiecursus voor iedereen met belangstelling voor
imkeren in de stad. Na een kennismaking en twee
theorieavonden op 24 en 31 januari kunnen de deelnemers
meekijken en meedoen bij het praktische beheer van een
bijenvolk om eventueel later zelf honing te maken met eigen
bijen. Naar verluid bloeien er in Amsterdam genoeg bloemen
voor vele nieuwe bijenvolken.
Kosten: € 22,50 pp.
Meer informatie vrij@kabokkel.nl
Zaterdag 19 januari

Orgel laat luisteraar hallucineren
Een nieuw programma van Jaap Drupsteen waarbij
bewegende beelden op het front van het Verschueren-orgel
worden geprojecteerd. Een hallucinerende combinatie van
beeld en geluid, zo luidt de belofte.
Aanvang: 20:15 uur
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26, Amsterdam
Zondag 20 januari

Vondelparkloop steunt
kankeronderzoek
Het gezelligste hardloopevenement van Amsterdam gaat
dwars door het meest beroemde park van Nederland. De
deelnemers aan deze 39ste editie kunnen vrijwillig een donatie
doen ter ondersteuning van het kankeronderzoek. Er worden
duizenden kijkers verwacht. Er is plaats voor maximaal 1800
hardlopers. Vorig jaar was deze populaire loop al een week
van tevoren vol. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl
Vrijdag 25 januari

Workshop met Ron Blaauw over
eetbare planten in het Vondelpark
Opmerkelijke workshop van kok Ron Blaauw en wildplukker
Edwin Florès onder de titel “De eetbare natuur in het
Vondelpark”. De deelnemers lopen door het Vondelpark op
zoek naar eetbare planten en paddenstoelen. Met na afloop
een uitgebreide lunch bij tweesterrenrestaurant Ron Blaauw
dat praktisch aan het park ligt.
Minimaal aantal deelnemers: 10
Kosten per persoon: € 135,00
Aanmeldingen via Casa Foresta
info@casaforesta.nl
flores@casaforesta.nl
T: 06-17179217
Vrijdag 25 januari

LA The Voices over geloof, hoop en
liefde
Optreden van populaire mannengroep met klassiek repertoire
van meerstemmige feelgood liedjes. In dit meeslepend
muzikaal spektakel zingen Gordon, Remko, Roy, Richy en
Peter over 'geloof, hoop en liefde'. Doorspekt met verrassende
solo optredens. Een must voor de vocal liefhebber en voor
diegene die van harmonieuze samenzang houdt.
Holland Casino Amsterdam
Max Euweplein 62, Amsterdam
Zaterdag 26 januari

Sinfonietta voor kleuters over haren
en snaren
Kinderconcert waarbij vier strijkers de kinderen meenemen op
avontuur. De voorstelling die Haren en Snaren heet, gaat over
de kleine Nina die van haar opa Stradivarius voor haar
verjaardag een echte viool wil. Met de mooiste strijkersmuziek
en geestige geluiden door speels getokkel, gepluk en gekam.
De strijkers spelen werken van Bach, Bartók, Haas en
Schulhoff. Elk kind mag één begeleider meenemen. Voor
kinderen van 4 en 5 jaar.
Aanvang: 11:30 en 13:30 uur
Concertgebouw
Concertgebouwplein 10, 1071 LN, Amsterdam
Donderdag 31 januari

Diminished Men voor spanning en
energie
Optreden van de Amerikaanse instrumentale band Diminished
Men staat in het teken van hun nieuwe album Capnomancy.
De website belooft: "a collection of stark instrumentals, full of
high tension energy and infected terror. Cloaked in a
supernatural fog and electrical storms, chiaroscuro landscapes
read like a sci-fi postcard with a Giallo ransom note attached."
Op YouTube staat een voorproefje.
Aanvang: 20:30 uur
Prijs: € 7,Onafhankelijk Cultureel Centrum in IT (OCCII)
Amstelveenseweg 134, 1075XL, Amsterdam

Gedicht
vondelpark: zwangere groene buik
onder poezenvacht wolken.
mensenvolle zomer wandelt
tussen rijpe bomen.
binnenplaats in het park.
grint, planten. stemmen.
eierschaal van tribunes.
en eierschaal van een tent.
Karel N.L. Grazell

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

