Nieuwsbrief Vrienden van Frankendael
januari 2015

Wij wensen alle vrienden een prachtig 2015!
Bij de start van 2015 een nieuwsbrief met een korte terugblik op het najaar en
vooruitblik op 2015. Er is veel gaande in en om Park Frankendael dat we graag
met u delen. Om te beginnen wensen wij u dat u geniet van al het mooie groen,
overigens niet alleen in ons park, maar overal in de stad! En natuurlijk hopen
wij veel vrienden van Frankendael ook dit jaar weer te ontmoeten. Bijvoorbeeld
als vrijwilliger bij het wilgensnoeien in de natuurspeeltuin (14 maart) of bij de
Landelijke opschoondag (28 maart), of op onze ledenvergadering (31 maart).
Tot ziens in of rond het park!
BESTUUR VRIENDEN VAN FRANKENDAEL, Sander Alkema, Harry Arts,
Marion van der Bliek, Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken.

Vereniging Vrienden van Frankendael

Agenda 2015
Pure Markt
In januari extra, maar binnen bij
Intratuin, Nobelweg 10 (naast
Park Frankendael). Op zaterdag
24 januari (10-18 uur) en zondag
25 januari (12-17 uur). Vanaf maart
iedere laatste zondag van de maand.
Zaterdag 14 maart
Wilgensnoeien
Zaterdag 28 maart
Landelijke opschoondag
Zondag 29 maart
Afscheid van de wilgenbootjes
Dinsdag 31 maart
Algemene ledenvergadering
Zondag 5 juli
Amsterdam Roots festival
Vrijdag 28 augustus
UvA Intreedagen
Iedere zondag
In Huize Frankendael gratis
rondleiding 12.00 uur
Let op onze mailberichten!
Wat gebeurt er in
en om het park?
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Uitnodiging jaarvergadering
31 maart a.s.
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Lichtkunstwerk van Diana Ramaekers, (foto: http://polderlicht.blogspot.nl/)

Parklicht Van 8 tot en met 11 januari was Park Frankendael de plek

Polderlicht
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www.vriendenvanfrankendael.nl

voor een ontdekkingstocht langs zestien lichtinstallaties en -sculpturen.
							
Zie verder op blz. 3
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Wat gebeurt er in en rond het park
Festivals vanuit Oosterpark naar Frankendael
Vanaf zomer 2014 heeft het bestuur
van de Vrienden met regelmaat gesproken met vertegenwoordigers van het
stadsdeel Oost. Aanleiding is de verbouwing van het Oosterpark in 2015
met als gevolg de tijdelijke verplaatsing
van de evenementen die daar jaarlijks
worden gehouden. Het bestuur van
VvF begrijpt dat deze evenementen tijdelijk een andere plek nodig hebben.
Maar ook in deze situatie moet volgens
het bestuur van VvF het groen ontzien
worden en het stadsdeel moet de huidige normen voor het gebruik van de
parken blijven hanteren. Normen die
het stadsdeel in 2012 vaststelde in de
evenementennota. Onze voorzitter
heeft ingesproken bij de bestuurscommissie van het stadsdeel in september
en in november, samen met andere
parkvrienden, bewoners en ook organisatoren van evenementen in Oost.
Inmiddels hebben we vernomen dat

het evenement “Keti Koti” in 2015 niet
naar Frankendael wordt verplaatst.
Daar zouden we ook ernstig bezwaar
tegen hebben gemaakt, gezien de
grootte van het evenement. Wel komt
“Roots Air” op de eerste zondag van juli
naar het park, evenals de afsluiting van
de UvA intreedagen, eind augustus’.
Het stadsdeel heeft de voorwaarden
geaccepteerd waaronder wij Roots Air
2015 in het park zouden gedogen (éénmalig, geen afsluiting van het park,
beslist niet meer dan 5.000 bezoekers
op het drukste moment, geluidsniveau
’s middags niet boven ‘middelzwaar’,
sluiting strikt om 22.00 uur). Over de
handhaving van deze voorwaarden
gaan we zeker nog verder in gesprek
met stadsdeel en Roots. Van de nadere
invulling van de introductiedagen is nu
nog nagenoeg niets bekend. Verder is
er, horen we van het stadsdeel, nog belangstelling getoond door andere orga-

nisatoren van evenementen. Het gaat
om het Holland Festival (één avond in
de zomer, voor de vertoning van een
opera op een groot scherm, zoals al
jaarlijks plaatsvindt in het Oosterpark), en om Frank’s Festival (op zondag 13 september jl. voor het eerst in
Frankendael). Over het Holland Festival zouden we meer willen weten voor
we uitspraken doen. Frank’s Festival
zal er wat ons betreft in 2015 niet meer
bij kunnen.
Als bestuur hopen we voor dit uitzonderingsjaar 2015 een constructieve
afspraak met het stadsdeel te hebben
gemaakt. Op onze website staat meer
informatie, en op de ledenvergadering
(31 maart) zullen we alles graag toelichten. Voor vragen en opmerkingen
hoeft u daar natuurlijk helemaal niet
op te wachten. Mail of bel ons gerust.

Parken in Oost
Duidelijk mag zijn dat de parken
een spannende tijd tegemoet gaan.
In Oost hebben de vrienden van de
parken elkaar opgezocht. Op onze
uitnodiging kwamen in november
bestuursleden van vriendenverenigingen van de vier parken in Oost
bij elkaar: Diemerpark, Oosterpark,
Flevopark en Frankendael. We hebben
nader kennisgemaakt, uitgewisseld

hoe we te werk gaan, en bekeken hoe
we tegenover de ontwikkelingen in
de stad staan (nieuwe bestuursvorm/
bestuurscommissie, toename evenementen in de parken enz). We zullen
met elkaar goed in contact blijven,
elkaar over en weer blijven informeren,
en ook kijken naar mogelijke samenwerking met andere groepen in Oost
die actief zijn in en rond het groen.

VRIENDEN VAN
HET FLEVOPARK

VRIENDEN VAN
HET DIEMERPARK

Vrienden
van Frankendael

VRIENDEN VAN
HET OOSTERPARK

Parken in de stad
De Vrienden van Frankendael nemen al
enkele jaren deel aan het stedelijk Parkenoverleg (https://sites.google.com/
site/parkenoverleg/). Sinds dit najaar
is ons bestuurslid Jacqueline Rijken er
de voorzitter van. Zij is de trekker geweest van de opstelling van een ‘Groen
Manifest’voor de stad Amsterdam. Dit
manifest gaat nu de stad rond: eerst
langs de verenigingen van parkenvrienden, en vervolgens naar alle belangstellenden. We willen daarmee de

schijnwerper richten op hoezeer het
groen in de stad onder druk staat. De
parken trekken steeds meer bezoekers
(en die zijn natuurlijk zeer welkom),
maar ook steeds meer festivals en evenementen (en dat worden er gewoon
te veel). Onderhoud en handhaving
schieten soms te kort, of slaan door
(zoals de volgens velen veel te ingrijpende uitbreiding van het Oosterpark).
De deelnemers aan het stedelijk
parkenoverleg en een aantal andere

belangstellenden waren op 20 november aanwezig op een door de Partij
van de Dieren (afdeling Amsterdam)
belegd debat over de ‘festivalisering’
van de parken. Dit debat liep vooruit
op het nieuwe Amsterdamse evenementenbeleid, waarover later dit jaar
besloten wordt. U kunt begrijpen dat
we het Groen Manifest hier graag voor
in willen zetten, met zo breed mogelijke steun. We sturen het mee met deze
nieuwsbrief.
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Jaarvergadering
Die houden we dit jaar op dinsdag 31 maart.
We mogen weer te gast zijn op Huize Frankendael. De agenda met bijbehorende informatie sturen we u midden maart toe.

Zet de datum vast in de agenda!
Polderlicht in
Park Frankendael
Van 8 tot en met 11 januari stonden
Frankendael zestien vrij te bezichtigen
lichtinstallaties en -sculpturen. ‘Park
Light’ was het kleine broertje van het
‘Amsterdam Light Festival’. Met een
plattegrond konden bezoekers een
ontdekkingstocht maken, wandelend
van kunstwerk naar kunstwerk.
Zie www.polderplicht.com voor de
deelnemende kunstenaars. Veel van
onze leden waren die avonden als
bezoeker in het park, maar acht ervan
traden ook op begeleidend vrijwilliger.
Als suppoost, zogezegd.

Steen van Rosetta komt
terug
Het is al weer een jaar geleden dat
we helaas moesten berichten dat de
bronzen plaat van de ‘Steen van Rosetta’ van zijn steen was weggesloopt.
U weet wel: die bronzen plaat met geheimzinnige runentekens achter in de
heemtuin. Groot was onze opluchting
toen in het voorjaar de plaat werd teruggevonden onder het struikgewas.
Toch niet interessant voor de schrootdieven? Helaas was de plaat dubbelgevouwen. Hij is nu voor herstel in handen van een bronsgieterij, en we hopen
hem dit jaar weer terug te zien in de
oude - en dus: goede - staat.

Lichtkunstwerk van Esther Hoogendijk, (foto: Jvsphoto.nl)

Wilgenbootjes

Hermitage

Zoals we in een eerdere nieuwsbrief
hebben aangekondigd; de wilgenbootjes beleven hun laatste maanden. Ze
hebben drie jaar lang plezier gebracht
aan jong en oud en als Vrienden hebben we er vorig jaar na een geslaagde
inzamelingsactie (nogmaals dank aan
alle goede gevers!) nog een seizoen
aan vastgeknoopt. Nu zijn ze aan het
eind van hun natuurlijke levensloop.
Dit voorjaar (noteer voorlopig maar
zondag 29 maart) gaan we er vrolijk en
feestelijk afscheid van nemen. Nader
bericht volgt.

De Hermitage wordt aan de binnenen buitenzijde veel beklad met grafitti.
De vrienden proberen aan de buitenzijden een klimop te laten groeien,
maar deze wordt helaas vaak weer
weggehaald om een nieuwe ‘tag’ te
zetten. Aan de andere zijde proberen
we een vuurdoorn tegen de muur te
laten groeien, maar deze slaat niet
goed aan, waarschijnlijk krijgt deze te
weining licht. De bovenrand van de
Hermitage was na de restauratie
voorzien van een zinken afdekking,
met daaronder koper ook daar hebben
‘schrootdieven’ hun slag geslagen,
samen met de parkbeheerder is
besloten om die rand helemaal weg
te halen. We denken nog na over hoe
we de Hermitage kunnen beschermen
tegen vernielingen.

Kunstwerk van Dirk Müller “Steen van Rosetta”
(http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/
buitenkunst/kunst-openbare/kunstwerken/
amsterdam-stadsdeel-0/don-bosco/steen-rosetta/)
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Wie zijn wij? Wat doet ú?
Als we het in deze nieuwsbrief hebben over ‘wij’, dan bedoelen we
daarmee de vijf bestuursleden van de Vrienden. Gelukkig staan
we niet alleen. Maar zonder u, zonder actieve leden, stelt de
Vereniging Vrienden van Frankendael echter niets voor. Daarom:

Nieuws van de
penningmeester
Zoals afgesproken op de vorige ledenvergadering hebben we vorig najaar
een groot aantal leden aangeschreven
die een contributieachterstand van
één of meer jaren hadden. Steun voor
de Vrienden hoeft weliswaar helemaal
niet in geld te worden uitgedrukt,
maar zonder contributies kunnen we
het toch niet stellen. Bovendien wil de
politiek nog wel eens vragen “namens
hoeveel leden spreekt u eigenlijk”, en
dan moeten we een reëel getal kunnen
noemen. Het droevige nieuws is dat
we van een flink aantal leden afscheid
nemen, omdat zij niet betalen. Het
goede nieuws is dat desondanks in
2014 de contributie ontvangst in overeenstemming is gebleven met wat we
begroot hadden. Meer hierover in het
jaarverslag. En meer dan ooit: betaal
uw contributie, en breng nieuwe leden
aan!! Zie het kader hiernaast van deze
winterbrief.

VIER VERZOEKEN
Contributie
Betaal uw contributie, eventueel ook nog die over 2014. € 8,50 per jaar,
of wat u meer wilt bijdragen. De contributie is fiscaal aftrekbaar.
Ons rekeningnummer is NL96 INGB 0006 0935 78. Vermeld s.v.p.
“contributie 2015” of “contributie 2014/2015”. Gemakkelijk voor u en
ons: een incassomachtiging. Stuur een mailtje en we regelen het met u.

Nieuwe leden
Breng nieuwe leden aan. De macht van het getal werkt, dat blijkt steeds
in onze officiële contacten.

Doe mee
Bedenk hoe u ons kunt helpen met kleine klusjes, of vraag suggesties
aan ons. Helpen met klussen in het park, levendig maken en houden
van de website, meewerken aan een leesbare nieuwsbrief en aan posts
in de social media, archief opruimen op een donkere winterdag,
lobbyen bij stadsdeel en gemeente, enzovoort. In het bestuur zouden we
er best een vriend bij willen hebben!

Signaleer
Ziet u wat bijzonders in het park, een vroege vlinder, een schuwe vogel,
een jolige jongleur? Laat het ons weten, liefst met fotootje, en dan
zetten wij het graag op de website. En ziet u iets wat niet in het park
hoort? Ook dat willen we weten!

Bestuur:
Henk van Leeuwen - voorzitter
Harry Arts - penningmeester
Sander Alkema
Marion van der Bliek
Jacqueline Rijken

Vereniging Vrienden van Frankendael

vriendenvanfrankendael@gmail.com
www.vriendenvanfrankendael.nl
Telefoon: 06 337 611 03 of 06 247 232 35

Opgericht 1989

Rekening: NL96 INGB 0006 0935 78,
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael
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