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 houdt ALV op 22 mei

Activiteitenkalender
Elke woensdagmiddag

De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark houdt op donderdag 22 mei de
jaarlijkse algemene ledenvegadering
(ALV). Op de agenda staan het algemeen
en financieel jaarverslag, de notulen van
de vorige ALV en een toelichting op de
festiviteiten rondom het feest 150 jaar
Vondelpark dat op 14 en 15 juni wordt
gehouden. Uitnodigingen worden deze
maand schriftelijk verstuurd. Daarin staan
ook de vergaderlocatie en de aanvangstijd.

Het kinderatelier van het Groot Melkhuis is inmiddels een
instituut voor jong en oud. Alle kinderen die tekenen,
schilderen en knutselen houden zijn hier al jaren welkom op de
woensdagmiddag. Dankzij deskundige begeleiding wordt het
geen zooitje. Het Melkhuis beschikt trouwens ook over de
beste speeltuin van het Vondelpark. En dankzij het adequate
hekwerk kunnen de kinderen niet ontsnappen.
Prijs: € 5,00 per kindje
Aanvang 14:00 uur

De VVVP ondersteunt
jubileumfeest Vondelpark

Groot Melkhuis
Vondelpark 2 1071 AA
Amsterdam
020 612 9674

De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark werkt actief mee aan de
realisatie van het grote jubileumfeest dat
op 14 en 15 juni wordt gehouden in het
park. Samen met de bestuurscommissie
Zuid zijn plannen gemaakt voor een
onvergetelijk feest dat recht doet aan een
evenwichtig gebruik van het Vondelpark.
We nodigen alle liefhebbers van het park
uit om Vriend te worden (de contributie is
slechts €15 per jaar) en zo een bijdrage te
leveren aan een nog te realiseren
educatie- en informatiepaviljoen. Zo’n
paviljoen stelt ons in staat bezoekers te
informeren over alles wat het park te
bieden heeft. Op de ALV zal het bestuur de
leden een sneak preview geven. In een

Vrijdag 2 mei

Theehuis opent de zomer met een
knalfeest
Voor de eerste maal in de lange geschiedenis geeft het
Theehuis (sinds 1930) een feest ter gelegenheid van de
naderende zomer. Rosario is de naam van deze knalparty die
gratis toegankelijk is voor jong en oud. Naast drinken en eten
(BBQ) kan men tot diep in de nacht luisteren naar en dansen
op de muziek van de DJ’s Yuki en Big Surprise. Op Facebook
hebben zich al zo’n tweehonderd nachtbrakers aangemeld.
Van 18:00 tot 03:00 uur

later stadium volgt definitieve informatie.

Het Vondelfeest 150 jaar is van
ons allemaal
Onze vereniging zet zich in voor een
evenwichtig gebruik van het Vondelpark.
Met jaarlijks ruim 12 miljoen bezoekers
betekent dit dat we samenwerken met
vertegenwoordigers van natuurliefhebbers,
stilte-zoekers, hondenbezitters,
cultuurliefhebbers en sporters. Zij zijn
allemaal vertegenwoordigd op het
Vondelfeest 150 jaar. Zo werken onder
anderen samen met de Vereniging
Hondenbezitters Vondelpark, het
Openluchttheater, SOOZ en de
ondernemers in het park.

Vrijwilligers VVVP hielden
Vondelpark schoon tijdens
Koningsdag.
Een tiental vrijwilligers van de Vereniging
Vrienden van het Vondelpark heeft op
Koningsdag de gemeente geholpen met
het schoonhouden van het park. De hele
dag waren op drie locaties inzamelpunten
bemand waar iedere bezoekers een volle
vuilniszak kon inruilen tegen een lot (kans
op een i-pad) en een minimars (cadeautje
van Albert Heijn; dank daarvoor).
Stadsdeel Zuid had bovendien speciale
afvalbakken op de drukke wandelpaden
geplaatst. Alles bij elkaar was deze
schoonmaakactie een groot succes. Het
Vondelpark is nog nooit zo schoon
geweest tijdens een verjaardag van het
staatshoofd.

Koningsdagvierders vinden
VVVP leuk op Facebook
In het weekend van Koningsdag hebben
19 mensen de VVVP ‘leuk’ gevonden op
Facebook. Dat is een relatief groot aantal
voor zo’n kort tijdsbestek. Ze hebben
allemaal, per kerende post, een uitnodiging
ontvangen lid te worden.

Stadsdeel knapt Vondelparkbrug

‘t Blauwe Theehuis
Vondelpark 5, 1071 AA
Amsterdam
020 662 0254

Zaterdag 3 mei

Kinderen maken voor ouders
verrassingsmenu
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 ingrediënten. 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.
Kinderkookkafe
Vondelpark 6B
1071 AA Amsterdam
Maandag 5 mei

Brrr. De Gruffalo is in het
Vondelpark !
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse
stekels van zijn staart tot aan zijn kop. Wie kent hem niet? De
Gruffalo! Het griezelige fantasiedier van het Britse duo Julia
Donaldson en Axel Scheffler is tegenwoordig een lieveling van
alle kinderen wereldwijd. Van het boek zijn inmiddels meer dan
tien miljoen exemplaren verkocht en op Broadway (New York)
en West End Theatre (Londen) trekt de voorstelling volle zalen.
De Nederlandse theatergroep Meneer Monster heeft van de
Gruffalo een spannende fysieke slapstickvoorstelling gemaakt
die vandaag gratis te zien is in het Openluchttheater. Voor
iedereen van drie jaar en ouder.
Aanvang 13:00 uur. Gratis

op
Stadsdeel Zuid gaat deze maand de
Vondelbrug in de Van Baerlestraat
opknappen. De bedoeling is dat de

Volt
Openluchttheater Vondelpark
www.openluchttheater.nl

verwaarloosde brug op vrijdag 6 juni weer
picobello in orde is, dus ruim op tijd voor
de feestelijkheden op 14 en 15 juni. Met
name de onderkant van de brug was aan
een opknapbeurt toe. Parkbezoekers die
via de slurf kwamen liepen de afgelopen
jaren onder de brug door een grimmige
tunnel die toch een hoofdtoegang vormt
naar het prachtige Vondelpark. De VVVP
heeft het stadsdeel daarom verzocht de
brug op te knappen. De werkzaamheden
beginnen op maandag 19 mei en zullen
drie weken duren.

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.

Van maandag 5 mei t/m vrijdag 9 mei

Opfriscursus voor
gelegenheidsruiters in monumentale
manege
Trainingsweek in de monumentale Hollandsche manege voor
ruiters en amazons die hun paardrijkunsten op peil willen
houden. Met dagelijkse lessen van de bekende instructeurs
Vincent en Justus Valk. Deelnemers kiezen bij aanvang een
paard dat ze die hele verdere week berijden. Zo kunnen de
hippische puntjes op de ‘i’ worden gezet. De cursus wordt
afgesloten met een evaluatie en een lunch.
Voor meer informatie of opgave:
elsbeth@dehollandschemanege.nl
Kosten per persoon: € 135,Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT Amsterdam
020 618 0942
Van vrijdag 9 tot zondag 11 mei

Atoombunker huisvest alternatieve
kunstboekenbeurs
Grote boekenbeurs van het rondzwervend collectief
Schijnheilig onder de neutrale naam Artist Book Fair biedt een
alternatief overzicht van tegendraadse beeldende kunst,
muziek, theater en poëzie. Bij het samenstellen van deze
nieuwsbrief, eind april, was er nog geen informatie over de
openingstijden beschikbaar. Check www.vondelbunker.nl voor
de update.
Vondelbunker
Vondelpark 8a (in de brug)
1071 AA Amsterdam

Vrijdag 9 mei

Willem de Ridder vertelt sprookjes
voor volwassenen
Meesterverteller Willem de Ridder (ook bekend als radio- en

bladenmaker) vertelt op traditionele manier sprookjes van
vroeger, zoals ze oorspronkelijk waren. Boeiende, grappige en
magische verhalen die juist voor volwassenen verrassende
betekenissen kunnen hebben. De Ridder heeft als verteller
grote faam verworven waarbij hij de luisteraar door zijn
prachtige stemtechniek een bijzonder hoorspelachtig avontuur
binnenleidt.
Van 20 tot 21:30 uur.
Prijs €15,Centrum De Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam
Tel.: 020-6890081
Zaterdag 10 mei

Vondeldisco doet het zonder geluid
Dans- en muziekevenement in de Vondeltuin waarbij
bezoekers via een draadloze hoofdtelefoon genieten van de
leukste hitjes en de beste housetracks. Deze silent disco wordt
verzorgd door Sheila Hill, Sebastiaan Sleebos, die Rooie en
Spinpoes en Draaikolk. Amsterdamse klasse met shotjes,
staarten en knotjes. Plus een heerlijke BBQ.
Vanaf 15:00 uur
Vondelpark 7
1075 VR Amsterdam
Zondag 11 mei

Stedelijk verwent vrouwen op
Moederdag
Wie zijn moeder, grootmoeder, zusje of dochter vandaag
meeneemt naar het Stedelijk Museum krijgt gratis met een
Moederdag-kortingsvoucher voor een gratis toegangskaartje
en een high tea in het Zadelhoff Café. Speciaal voor
Moederdag geeft het museum bovendien tien procent korting
op sieraden van Saskia Diez, Sophie Deschamps en Turinan
(van 3 t/m 11 mei). De winkel is zonder kaartje toegankelijk en
op donderdagavond tot 22:00 uur geopend. Download de
kortingsvoucher (PDF)
Stedelijk Museum.
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam

Zondag 11 mei

Met zanger Griffin is harten altijd
troef
Mini-concert van zanger, gitarist en songwriter Sonny Griffin
die als ervaren en veelzijdig muzikant de Nederlandse podia
afreist. Als solo-artiest speelt Griffin met zang, gitaar en
drumtracks een breed en veelzijdig repertoire met een flinke
dosis klassiekers uit de top 40 van weleer. Wat dat betreft is
Griffin de ideale achtergrondzanger bij een spannend potje
poker. Juist als de hartslag stijgt door een overmoedige bluf,
kalmeert de easy listening van Griffin effectief. Een overzicht
van zijn werk is te beluisteren op YouTube
Holland Casino
Max Euweplein 62
1017 MB Amsterdam
020 521 1111
Dinsdag 13 mei

Sterrenkok serveert diner voor Alpe
d’HuZes
Feestelijk benefietdiner met levende muziek en loterij. De
opbrengst gaat naar de stichting Alpe d’Huzes, het
wielerevenement waarbij de Franse alpencol Alpe d’Huez een
aantal malen achter elkaar beklommen wordt om geld in te
zamelen voor onderzoek naar kanker. Sterrenkok Ron Blaauw
doet dit jaar (op 5 juni) mee met een heus ‘Gastro d’HuZes’
team. Het benefiet 4-gangendiner begint om 19:00 uur en kost
€ 85,- per persoon, inclusief wijn en water. Aanmelden kan via
info@rongastrobar.nl of op 020 4961943.
Ron Gastrobar
Sophialaan 55
1075 BP Amsterdam
020 496 1943

Woensdag 14, 21 en 28 mei

Vuilnismuziek maakt kinderen
vrolijk
Workshop van het idealistische kunstenaarscollectief ‘Kunst
met de Rest’ waarbij kinderen van 8 tot en met 12 jaar

muziekinstrumenten maken van afval en restmaterialen. “We
gaan in drie lessen onze eigen instrumenten maken, gitaren
(van blik) met echte snaren! Snoeiharde drums en een funky
theekist bas”, aldus de website. Op 28 mei wordt afgesloten
met optreden i.s.m circusartiest Circo Bartolini.
Van 14.00-16.00 uur
Prijs: 3 workshops voor 15 euro
OCCII,
Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam
Tel. 020-6717778
Zondag 18 mei

Finale drie laureaten brengt eeuwige
roem
Wedstrijd en uitreiking van de Dutch Classical Talent Award in
de Kleine Zaal van het Concertgebouw. Cellist Joris van den
Berg, sopraan Nora Fischer of slagwerker Niek KleinJan zijn
de drie finalsten. Zij hebben in de afgelopen achttien maanden
een muzikaal ontwikkelingstraject doorlopen dat begon in 2012
met twee auditierondes waarbij een vakjury hen uit 26
kandidaten koos. De drie laureaten hebben zich in een
coachingsprogramma ontwikkeld op het gebied van
repertoirekennis en podiumpresentatie. Daarnaast hebben de
drie jonge musici een tournee gemaakt langs elf grote
Nederlandse concertzalen. Eén van de laureaten zal een
geldprijs, een sculptuur van Marianne Houtkamp en
naamsvermelding in de eregalerij van de Kleine Zaal in de
wacht slepen.
Van 14 tot 17 uur. Prijs: vanaf €25,Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam

Donderdag 22 mei

Amerikaanse band Soft Metals smelt
muziekstijlen samen
Opmerkelijk optreden van de Amerikaanse electropopformatie
Soft Metals uit Portland, Oregon. Dit duo staat bekend om
gevoelige, deels geïmproviseerde sessies met uitsluitend
electronische instumenten. Ian Hicks en Patricia Hall beperken

zich niet tot één genre. Invloeden van house, techno, synth
pop, krautrock en shoegaze worden samengesmolten tot een
unieke sound FACT magazine noemde de Soft Metals “one of
the most accomplished and ambitious of the myriad new synthpop acts coming out of the States.” De band heeft 10.000 likes
op Facebook. Luister op YouTube naar een voorproefje.
Aanvang 20:30 uur. Entrée: €8,Broedplaats OT 301 Overtoom 301
1054 HW Amsterdam
Zaterdag 24 mei

Theater vertolkt de liefde met
muzikaal spektakel
Muziektheaterproject vol liefdesliederen uit verschillende stijlen
en periodes onder leiding van Griek Thanasis Deligiannis en
de Japanner Masato Suzuki. Samen met zeven kunstenaars,
afkomstig uit de jazz, de klassieke en de barokmuziek maken
ze gebruik van een groot aantal van de instrumenten van het
Orgelpark waaronder (naast orgel uiteraard) gitaal, viool, piano
en percussie.
Aanvang 20:15 uur
Orgelpark
Gerard Brandtstraat 26
1054 JK Amsterdam

Meidans
Terwijl het veld gesluierd
wacht op stralende bruidegom
is de feestmuziek te horen
als dagelijkse roep; “Kom!”
overal is versiering aangebracht
nog voor verstrijken van de nacht
bij glanzend licht der nieuwe dag
onthult zich de schone bruid
met smaragd en parelen gesierd
haar kruin schitterend van juwelen
dansend als vlinder tussen bloemen
op muziek die uit bomen haar begeleidt.
Egbert Jan van der Scheer, 2014

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

