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
Jarig Vondelpark viert op 15 juni
groot feest voor alle
Amsterdammers
Omdat het Vondelpark dit jaar 150 jaar
bestaat viert Amsterdam op 15 juni een
groot feest waarbij het hele park wordt
omgetoverd tot evenemententerrein waar
op tientallen lokaties voor iedereen iets te
genieten valt. In een later stadium zal het
VVVP-bestuur de leden uitgebreid
informeren over de gebeurtenissen. Het
vaststellen van de ouderdom van het
Vondelpark was trouwens nog lastig: er
komen diverse datums in aanmerking.
In 1864 werd de grond aangekocht en het
park aangelegd. Op 15 juni 1865 ging het
park open voor publiek. In 1867 werd een
standbeeld van dichter Vondel geplaatst,
waarna de naam Nieuwe Park in de
volksmond veranderde in Vondelpark. Die
laatste naam werd pas in 1880 officiëel. De
feestdatum van 15 juni 2014 is dus een
samenstelling van de feitelijke
ontstaansjaar en de eerste dag dat het
park voor publiek toegangkelijk was.

VVVP in organisatie
jubileumfeest om park te
beschermen
Geen schade aan het Vondelpark. Dat is
een harde voorwaarde die De Vrienden
hebben gesteld tijdens de voorbereidingen

Activiteitenkalender
Vanaf 1 april

Café en speeltuin Melkhuis weer
dagelijk geopend
Op Facebook laat het Groot Melkhuis weten dat de deuren
weer dageijks opengaan vanaf 1 april.
Groot Melkhuis
Vondelpark 2
1071 AA Amsterdam
020 612 9674
Hele maand

De Vondeltuin weer elke dag open
Café en speeltuin de Vondeltuin is al vanaf half maart weer
elke dag open. Dat is sneller dan verwacht. Op Facebook had
de directie gemeld dat de populaire Tuin voorlopig alleen in
weekenden geopend zou zijn. Er moest nog van alles worden
verbouwd. Waarschijnlijk vanwege het lekkere weer is besloten
de deuren eerder open te zetten en is de Vondeltuin de facto
gewoon open volgens het zomerrooster, dus dagelijks vanaf
10:00 uur.
Vondelpark 7
1075 VR Amsterdam
Vanaf deze maand het hele jaar

Vanaf deze maand het hele jaar
van het jubileumfeest op 15 juni. In
aanloop naar de festivieiten is een
programmateam opgericht dat de
activiteiten concreet gaat vormgeven.
VVVP-voorziter Jan Kienhuis heeft in deze
feestcommissie een zetel bemachtigd.
Voorzitter is oud D66-raadslid Cintha van
Heeswijck. Het team wordt verder gevormd
door evenementenproducent Frans de
Vries (o.a. van VOLT en de Uitmarkt).

VVVP wil jarig Vondelpark
cadeautje geven
De VVVP zal zich inzetten voor een
blijvende herinnering aan 150 jaar
Vondelpark. Het lijkt De Vrienden namelijk
redelijk dat de jarige niet alleen een feestje
geeft, maar ook een cadeautje krijgt. De
gedachten gaan uit naar een
informatiepaviljoen en sanitaire
voorzieningen. De VVVP hoopt de
financiering rond te krijgen met behulp van
nieuwe leden, sponsoren, donoren en
subsidie.

Belangstelling tuinieren
Rosarium overweldigend.
Uitbreiding naar plantsoen
Het aantal vrijwilligers dat wil meehelpen in
het Rosarium is te groot. Maar liefst 65
mensen hebben zich afgelopen maand
aangemeld om de oude rozentuin te
onderhouden. Door de overweldigende
belangstelling kunnen de enthousiaste
parktuinders ook andere projecten
aanpakken zoals het plantsoen rondom het
Vondelbeeld. Een eerste ploeg zal op 4 en
5 april beginnen met leegspiten. Daarna
zullen viooltjes worden geplant. Ondanks
de toestroom, kan aanmelden nog steeds.
E:
vrijwilliger@vriendenvanhetvondelpark.nl,
FB:
www.facebook/vriendenvanhetvondelpark
T: 06 47 41 05 05

Nieuw restaurant opent in
Vondelpaviljoen
Na een restauratie van anderhalf jaar gaat
deze maand in het Vondelpaviljoen een
restaurant open. Het beschikt over een
zonning terras op het zuiden met uitzicht
op de vijver. Vondelpark 3 is de weinig

Bij Blaauw duurt de restaurantweek
het hele jaar
Nieuwe stunt van Ron’s Gastrobar (1 ster) waarbij de gunstige
voorwaaden van de nationale restaurantweek het hele jaar
blijven gelden. Een twee-gangendiner plus toetje kost vanaf
deze maand € 39,-. Bijpassende wijn gaat voor € 4,50 per glas.
Geen ingewikkelde voorwaarden, belooft Blaauw. Met dit soort
prijzen kan de 150-ste verjaardag van het Vondelpark door
meer bezoekers ook hoog-culinair worden gevierd.
Ron Gastrobar
Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943s
Vrijdag 4 april

Geheimzinnige punkband heeft in
atoombunker kennis van
raketwetenschap
Heftig optreden van de keiharde Amerikaanse popgroep
Daikaiju die visueel opvalt door de maskers die de bandleden
tijdens het concert dragen. Bezoekers worden gewaarschuwd
voor een ervaring die overeenkomsten zou hebben met de
inslag van een explosieve raket. Het gezellige nummer Double
Fist Attack is te horen op deze pagina.
Aanvang: 21:00 uur
Vondelbunker
Vondelpark 8 (In de brug)
Zaterdag 5 april

Kinderen koken voor ouders
verantwoorde Vondelprak
Open Diner waarbij kinderen vanaf zeven jaar onder
begeleiding zelfgekookte maaltijden serveren aan hun
genodigden. De kinderen gaan om 15.30 uur met limonade het
diner voorbespreken. Daarna begint de bereiding. Om 18.00
uur komen de gasten en wordt het eten door de kinderen
geserveerd. De avond duurt tot 20.00 uur. Het kinderkookkafe
kiest zoveel mogelijk voor biologische ingredienten. Voor
inschrijven of vragen: info@kinderkookkafe.nl of 020-6253257
Kosten: € 12,50 per kind en € 12,50 per gast. Ieder kind mag
meerdere gasten uitnodigen. Maximaal tien kinderen.

fantasievolle naam, gelijk aan het officiele
postadres. Het etablissement pretendeert
de nieuwe huiskamer van het Vondelpark
te zijn. Of die belofte wordt ingelost is de
vraag maar de voortekenen zijn gunstig.
Luxe inrichting, comfortabele chesterfields
en (uniek in het park) bediening op het
terras. Voor meer info: deze website

Zwaan van Esther (17) wint in
kunstproject Vondelpark

meerdere gasten uitnodigen. Maximaal tien kinderen.
Kinderkookkafe
Vondelpark 6B
1071 AA Amsterdam
Zaterdag 5 april

Opzadelworkshop ook voor
vreemde ruiters

De zeventienjarige Esther Oude Ophuis is
één van de twintig winnaars van het
kunstproject ArtZuid. De havoleerling van
het St Nicolaaslyceum bedacht een
standbeeld van een drie meter hoge zwaan
die haar vleugels uitslaat. Haar miniversie
is afgelopen maand door het
Vondelparkpubliek gekozen om echt te
worden uitgevoerd. Het zal dit jaar te zien
zijn tijdens de officiele viering van 150 jaar
Vondelpark, vlak bij het beeld van Joost
van den Vondel die het gedicht ‘waar bleef
de zwaan’ schreef (zie onderaan deze
nieuwsbrief). Het Parool riep Oude Ophuis
op 18 maart uit tot Amsterdammer van de
dag.

Ook vreemde ruiters kunnen meedoen aan de poets- en
opzadelworkshop van de Hollandsche Manege. Leuke en
leerzame activiteit voor beginners vermindert koudwatervrees
voor het edele dier en effet in vol galop de weg naar Hollandse
stranden waar de hippische hobby bij uitstek wordt beleefd.
Vanaf 09.30 uur. Prijs: 12,90 p.p. incl. een kopje koffie of thee.
Aanmelden bij adinda@dehollandschemanege.nl.

Wethouder Blaas krijgt Gouden
Joost van VVVP voor visie op
toekomst

Nationale Finale Steinway
Pianoconcours 2014

De vertrekkende stadsdeelwethouder Joep
Blaas (D66) heeft afgelopen maand uit
handen van VVVP-voorzitter Jan Kienhuis
een Gouden Joost ontvangen. Deze
hoogste onderscheiding is hem toegekend
vanwege zijn inspirerende visie op de
toekomst van het Vondelpark. Onder
auspicien van Blaas is de zeer succesvolle
renovatie van het Vondelpark voltooid en
heeft hij een aanzet gegeven om het park
in de toekomst op privaat-publieke wijze te
besturen.

Negen jonge ambitieuze pianisten strijden in drie
leeftijdscategorieën om de eer tijdens de nationale finale van
het Steinway Pianoconcours 2014. Ze worden beoordeeld door
een vakjury met pianopedagoog Jan Wijn (voorzitter), Mila
Baslawskaja, Marlies van Gent, Yoram Ish-Hurwitz en Bart van
de Roer. De winnaar in de categorie tot en met 16 jaar
vertegenwoordigt Nederland op het Internationaal Steinway
Festival in Hamburg. Het Steinway Pianoconcours bestaat
ruim zeventig jaar. Het concours wordt eens in de twee jaar
gehouden in zeven Europese landen, Taiwan, Japan en China.

VVVP-lid Homburg maakt
heruitgave van oud

Van 14:00 tot 17:00 uur
Kleine zaal Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam

jubileumboek
Fotograaf en VVVP-lid Hans Homburg
heeft ter gelegenheid van het 150-jarige
bestaan van het park het boekje ‘Ons
Gouden Vondelpark’ opnieuw uitgegeven.
Het gaat om een publicatie uit 1915 en
beschrijft de eerste vijftig jaar van het

Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Zondag 6 april

Donderdag 10 april

Draaiorgel voert luisteraar langs

Vondelpark dat toen nog (deels) in
privéhanden was en vaak gesloten voor
publiek. In een addendum beschrijft
Homburg de achtergronden van het boekje
en het verantwoordelijke parkbestuur van
hoge heeren.
‘Ons Gouden Vondelpark is verkrijgbaar in
de iBookstore van Apple of als PDF te
downloaden op deze pagina

Wethouder roemt VVVP op
initiatievenmarkt Westerpark
Op de initiatievenmarkt van stadsdeel
Westerpark kreeg de VVVP op zondag 23
maart van wethouder Dirk de Jager
(GroenLinks) een schouderklopje. Hij
noemde de Vereniging Vrienden van het
Vondelpark een aansprekend voorbeeld
voor de wijze waarop betrokken
Amsterdammers kunnen bijdragen aan
verbetering van hun woonomgeving. In een
plenair vraaggesprek met bestuurslid
Muriel Stibbe sprak hij de hoop uit dat ook
het Westerpark een vriendenvereniging zal
krijgen. De Initiatievenmarkt werd
gehouden in de Westergasfabriek. Een
tiental bedrijven en organisaties
presenteerden zich daar.

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.

kruisweg
Stripverhaalachtige compositie van Gilius van Bergeijk voor
draaiorgel voert de luisteraar op beeldende wijze langs de
staties van de kruisweg, of in latijn: de via crucia. Gelijktijdig
zal de bekende tekenaar Kamagurka een soort act opvoeren
die door de website van Orgelpark nietszeggend ‘performance’
wordt genoemd.
Het Orgelpark presenteert trouwens toepasselijk rond de
Paasdagen een viertal concerten waarin de Via Crucis centraal
staat. Deze bijbelse gebeurtenis inspireert al bijna tweeduizend
jaar kunstenaars over de hele wereld.
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam
Zaterdag 12 april

De fluit van een indiaan heeft
helende werking
Workshop van Michael Telapary zou ook deelnemers zonder
muzikale achtergrond in één dag op intuitieve wijze leren
spelen op de Indiaanse ‘high spirits’ fluit. De klanken uit dit
oude instrument zijn volgens Telapary helend voor lichaam en
geest en zouden al duizenden jaren voor dat doel worden
voortgebracht. Luister zelf op YouTube. Meer info:
www.tewanka.com.
Van 10:00 tot 16:00 uur.
Prijs: € 80,Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081
Woensdag 16 april

Jeugdtheater speelt
kindervoorstelling TUTU
Tutu is het woordloze avontuur van een jonge danseres die
haar hartenwens wil verwezenlijken. Dat gaat niet zonder slag
of stoot. Schaduwhanden van projectiespelers grijpen in in
deze filmische wereld en zorgen voor verrassende wendingen.
Dit wonderlijke ritmische dansverhaal wordt met live projecties
en muziek zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Door het gebruik
van oude toverlantaarns en grammofoons ademt Tutu de sfeer

van de jaren '30. De live muziek wordt gemaakt met 78
toerenplaten, tuba, trombone en percussie.
TUTU is de nieuwste familievoorstelling van jeugdtheatergroep
De Lichtbende.
Vanaf 4 jaar
Aanvang 14:15 uur
Toegang: € 5,OCCII
Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 april

SOTU-festival geeft overzicht op
hedendaagse alternatieve muziek
Jaarlijks muziekfestival Sounds of the Underground (SOTU)
geeft een hedendaags overzicht van de alternatieve
muziekstromingen en –stijlen met welluidende namen als
noise, psychedelia, indie-pop, black metal, ambient en
experimental electronica. Ook zal dit jaar extra aandacht zijn
voor underground dance music metthis footwork, ghettobass,
acid-tekno, elektro en splettercore. Het SOTU-festival wordt op
drie lokaties rondom het Vondelpark gehouden: broedplaats
OT301, de Vondelbunker en OCCII. Kijk op de websites voor
actuele programmering.
Broedplaats OT 301
Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Zaterdag 19 april

Wanders open boek na Walk & Talk
Stedelijk
Interactieve rondleiding over de Nederlandse industriëel
ontwerper Marcel Wanders met als ingrediënten: kijken,
wandelen, korte opdrachten en filosoferen over design.
Maximun aantal deelnemers is vijftien. Op 17 mei en op 14 juni
wordt deze rondleiding opnieuw gegeven. Deze Walk&Talk is
echter ook op verzoek te boeken op zelfgekozen dag en kost
in dat geval € 127,50 per groep van maximaal vijftien
personen, exclusief entrée.Tijd: 13.30-15.00 uur. Toegang:
gratis op vertoon van een geldig museumticket en reservering.
Reserveren is noodzakelijk en kan via educatie@stedelijk.nl of

bel naar 020-573 27 41
Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Zondag 20 april

Nationale demonstratie tegen
cannabisbeleid
Pro-cannabisdemonstratie voor het recht op roes keert zich
tegen het restrictieve beleid van de ministers Opstelten en
Schippers. Met muziek en diverse sprekers uit het actiewezen,
de detailhandel, de wietboeren en consumentenorganisaties.
Om 15:00 uur begint een optocht naar het stadhuis.
Vanaf 12:00 uur bij het Openluchttheater
Meer info: www.ams420.nl
Zaterdag 26 april

Vondelpark sluit hekken op avond
voor Koningsdag
Het Vondelpark zal op vrijdagavond 25 april om 20:00 uur de
hoofdhekken sluiten. De zij-ingangen gaan een uur eerder
dicht. De volgende ochtend om 9:00 uur begint dan de
traditionele kindervrijmarkt. Kinderen verkopen die dag hun
speelgoed en kleding terwijl de durfals optredens verzorgen
met spel, muziek en dans. De Hollandse handelsgeest wordt
op deze nationale feestdag met de paplepel ingegoten. Toch
heerst in het Vondelpark die dag de beste sfeer van
Amsterdam.

Zaterdag 26 april

Theehuis viert Koningsdag met
frietkraam en springkussen
Op de dag dat de natie voor de eerste maal Koningsdag viert
pakt ‘t Blauwe Theehuis flink uit met een frietkot en een
springkussen. “Kom langs op deze feestelijke dag”, roept het
Theehuis op Facebook. Voor de liefhebber…
‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5
1071 AA Amsterdam
020 662 0254

Zondag 27 april

Nancy grooves the House Full
Een Full House of een vol huis? Dat is de vraag deze avond
met het optreden van de Nederlandse soulzangeres Nancy
Deusings onder begeleiding van toetsenist Peter van Kampen.
Onder de naam Nancy Grooves speelt het duo repertoire van
goed in het gehoor liggende klassiekers met uitvoeringen van
ondermeer Ella FitzGerald, Bobby McFerrin en Etta James. Op
YouTube staat een promofilmpje waar ze met een complete
begeleidingsband op de planken staat.
Holland Casino
Max Euweplein 62
1017 MB Amsterdam
020 521 1111
Eind april

Jarig openluchttheater presenteert
nieuwe voorstellingen voor 2014
Hoewel het Vondelpark Openluchttheater (VOLT) pas op 5 mei
weer voorstellingen vertoont is het achter de schermen een
drukte van belang. Volt bestaat namelijk 40 jaar en het
Vondelpark 150 jaar. Beide jubilea geven de organisatie extra
energie. Eind deze maand zal Volt op haar website de eerste
boekingen vertonen.
Volt
Openluchttheater Vondelpark
www.openluchttheater.nl

Waar bleef de zwaan?
Zou het al zinken en vergaan,
Waar bleef de zwaan?
Waar bleef de zwaan,
De zwaan, dat vrolijke waterdier,
Nooit zat van kussen?
Geen waatren blussen
Haar minnevier.
’t Lust haar te nestlen op de vloed,
Zij kweekt de gloed,
Zij kweekt de gloed

Met hare vrolijke wederga,
En kipt hare eiers,
en acht geen schreiers,
Noch vreest geen scha.
Vliegende jongen zwemmen mee
Door stroom en zee,
Door stroom en zee.
Zij groeit in ’t levendig element,
En wast de veren,
En vaart spansseren
Tot ’s levens end.
Stervende zingt ze een vrolijk lied
In ’t suikerriet,
In ’t suikerriet.
Zij tart de nijdige dood uit lust
Met kwinkeleren
En triomferen,
En sterft gerust.
Stervende zoekt haar flauw gezicht
Nog eens het licht,
Nog eens het licht,
De bruidschat van de natuur te leen
Aan elk gegeven,
Om blij te leven:
Zo vaart ze heen.
Joost van de Vondel, 1667

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

