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Na de pauze vertonen wij de mooie film Amsterdam
Wildlife. Na afloop is er gelegenheid om met de
filmmaker, de bekende stadsecoloog Martin Melchers, in
gesprek gaan.
Zicht op Klein Dantzig vanaf de Hugo de Vrieslaan.
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ledenvergadering. Dat doen we dinsdag 10 mei a.s.
Harry Arts, Marion van der Bliek,
We hopen jullie in groten getale te verwelkomen!
Henk van Leeuwen, Viktor Luttikholt en
Voor de film van Martin Melchers, maar ook om
Jacqueline Rijken
enkele besluiten te nemen. Bijvoorbeeld: zijn we
ervoor we het bruggetje naar de hermitage wel of
niet (tijdelijk) weg te laten halen?
Voor nu: een nieuwsbrief met klein en groter nieuws,
met linkjes voor wie verder wil lezen of kijken. Met
toelichting op de beslispunten die in de
ledenvergadering aan de orde komen. De agenda
en bijbehorende stukken sturen we mee met deze
nieuwsbrief. En als toegift in de nieuwsbrief: een
verhaal van ons lid (en oud-voorzitter) Jan Dijk over
de fontein bij Huize Frankendael.
Tot ziens in het park en op 10 mei!
Bestuur VRIENDEN VAN FRANKENDAEL
Sander Alkema, Harry Arts, Marion van der Bliek, Lex
de Lang, Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken.

RECENTE ACTIVITEITEN IN & OM HET PARK
Haag bij het hondenveld
Zoals we in de vorige nieuwsbrief meldden hebben hondenbezitters het stadsdeel gevraagd iets te doen aan afscherming van het hondenveld. Dat is gebeurd: er is een beukenhaag aan twee kanten van het veld geplaatst, waardoor het
afgeschermd is van de brede paden waarop doorgaand fietsverkeer toegelaten is. We hebben de woordvoerster van de
hondenbezitters gezegd er wel op te rekenen dat in de rest
van het park de honden aangelijnd blijven.
Handhaving openbare ruimte heeft het afgelopen jaar veel
controles en voorlichting gedaan op het gebied van loslopende honden en het opruimen van hondenpoep. Deze
controles worden gedaan aan de hand van de MORA
(Melding Openbare Ruimte Amsterdam) meldingen. U kunt
onrechtmatigeheden melden door te bellen naar 14020, het
informatienummer van de gemeente.

De haag om het hondenveld krijgt water.

Wilgen: gesnoeid en vernield

Een deel van de wilgenspeeltuin in de sloot.

Beleef de lente
(camera’s
op Frankendael)
Het is al bekend dat je
de Blauwe Reigers van
Park Frankendael kan
volgen via de website
van Beleef de Lente.
Op vrijdag 28 april is
de nestcam gericht op
twee andere reigernesten. Het oorspronkelijke nest was vrijwel
niet meer te zien door
de bladgroei van de
spaanse aak waarin het
nest zich bevindt. Kijk op
www.vogelbescherming.
nl/beleefdelente/blauwereiger

In april hebben we met een enthousiaste groep
vrienden de wilgen wederom gesnoeid,
gebogen en weer tot een wilgenspeeltuin
gemaakt. Onlangs kwamen we erachter dat
iemand een aantal van de bogen in de
wilgenspeeltuin heeft gemolesteerd. Bijzonder
vervelend! Als iemand iets gezien heeft horen
we dat graag.

MORA, oftewel:
help de handhavers
We zouden soms wel willen dat bij alle
toegangen tot het park en in ieder bosje
een handhaver van de gemeente of van
het stadsdeel zit. Maar of er nou bezuinigd
wordt of niet: genoeg handhavers zullen er
nooit zijn. Toch blijft het nuttig om bij de
gemeente melding te maken van iets wat
u in het park tegenkomt waarvan u denkt
dat het hersteld of opgeruimd moet worden, of als u in het park overlast ervaart
van anderen. In Amsterdam bestaat daarvoor de methode MORA. Dat staat voor
Melding Openbare Ruimte Amsterdam.
Als u handig bent met internet: google op
‘Mora Amsterdam’, en dan wordt u uitgelegd hoe het werkt. Maar het kan ook per
telefoon, op nummer 14020. De gemeente
heeft zich verplicht alle klachten te registreren, en probeert op alle klachten binnen 3 dagen af te handelen en de klager
daarover te informeren.
Wat wij graag willen: stel ons, de Vrienden
van Frankendael, ook op de hoogte als u
een klacht meldt over iets dat met het park
te maken heeft.
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Noodkap zwarte linde
Op 20 maart is een van de indrukwekkende oude zwarte
linden, rechts langs de Lindenlaan ter hoogte van Huize
Frankendael, gekapt. De was aan de stamvoet aangetast
door de korsthoutskoolzwam. Toen de trekwortel aan de
kant waar meestal de wind op staat verder afscheurde,
ontstond er reëel gevaar voor breuk en omvallen. Het
weghalen van zo’n reus van een boom is tegelijk triest
en indrukwekkend om te zien. Indrukwekkend als je ziet
hoeveel vernuft, onverschrokkenheid en kracht (inclusief
hoogwerker) er voor professionals nodig is om de boom
veilig en in stukken naar beneden te halen. Triest, omdat
er – in afwachting van herplanting – voorlopig alleen een
lage en plat afgezaagde stobbe is overgebleven.

Koningsdag

Vlees in de heemtuin

Op Koningsdag stonden de vrienden weer met de
Frankendaelkraam op het punt waar Bredeweg en
Hogeweg samenkomen. Met behulp van een luchtige
quiz (“wijs op de kaart van het park de kruidentuin / de
ijsvogel / het gedicht van Elgar Vos / enz. aan”) raakten we met veel voorbijgangers aan de praat. Van hen
meldden zich 18 aan als nieuw lid. En met veel bezoekers was het prettig bijpraten! Met dank aan de helpers: Marijke, Annemarie, Saar-Ine, Hans, Koos, Mimi,
Jan, Ineke en Nellie.
De antwoorden van de quiz vindt u op onze website:
www.vriendenvanfrankendael.nl

Naar en onprettig om te zien: de laatste
tijd is er af en toe slachtafval (daar lijkt het
tenminste op) gedumpt in de watergangen
van de heemtuin. Het is steeds weggehaald
door de gemeente, en dat is nog een heel
gedoe. De afvaldienst mag dit niet doen;
er komt een speciaal team van de GGD aan
te pas. Dader onbekend. Wie er meer van
weet: we horen het graag! Of bel naar 14020
en doe een de MORA melding.

Foto: Hans van den Bosch

Constructief contact met de beheerders
Met de ambtenaren die dagelijks beheer pleegden we ook
regelmatig overleg, over kleine en grote zaken, kleine en
grote zorgen. De toegangsbruggen zijn grondig opgeknapt,
maar een openbaar toilet en/of een gewoon werkende
waterpomp (bij de wilgenspeeltuin) zijn kennelijk moeilijk te
realiseren.
Een rondje lopen in het park, begin april, met beheerders
Gerrit en Patrick leverde onder meer de volgende constateringen en afspraken op (sommige intussen al gerealiseerd):
• Kapotte en ingezakte prullenbakken worden vervangen;
•	De speeltoestellen in de wilgenspeeltuin zullen worden geïnspecteerd door de speeltuininspectie. Kinderen kunnen
zich verwonden aan versleten dikke touwen met een kern
van ijzerdraad. Hier en daar is er provisorisch al iets gedaan
met zwart rubberen kit.

Foto: Joop Eisenberger

•	Het hek langs de waterkant bij de wilgenspeeltuin heeft
eigenlijk geen nut en is weggehaald.
•	
Het hondenveld, dat ’s winters erg nat is, zal worden
‘beprikt’ (voor betere waterafvoer), en met een dun laagje
zand worden bestrooid.
•	Mogelijk krijgen de ‘wooden zoo’ dinosauriërs, die nu in
het Oosterpark staan, een tweede leven in ons park. Twee
jaar geleden gebeurde dat ook al met de eerste editie van
de ‘wooden zoo’.
•	Het verweerde plexiglas in de vitrinekast bij de poort aan
de Middenweg gaat vervangen worden.
•	
We zagen weer goedbedoelende vogelvoerders, hoewel we tegenwoordig goed weten dat het voeren van de
vogels (behalve bij extreme kou) helemaal niet goed is voor
de vogels. Veel stokbrood was gedumpt in het water voor
de Vomar.
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Geen baywatchers maar parkwatchers gevraagd
Ziet u iets bijzonders in het park, een vroege vlinder, een schuwe vogel, een
jolige jongleur? Of iets wat u niet bevalt: een kapotte vuilnisbak, beschadigde
beplanting of bomen, brommer of auto’s die niet in het park thuishoren? Laat het
ons weten, liefst met foto. Of nog beter: geef u bij ons op als parkwatcher.
Dan weten we dat u ook af en toe kunnen vragen om iets te checken in het park.
Op onze website gaan we een logboek bijhouden van plus- en minpunten;
de meldingen van onze parkwatchers worden altijd opgenomen. U verdient er
de eeuwige dank van het park mee!

Raadsel van de Gerrit Molbrug
opgelost

Foto: http://www.bruggenvanamsterdam.nl/

* Opgetekend met dank aan Ciska de Wit en Wil Bucker-Mol *

Gerrit Mol

Vereniging Vrienden van Frankendael
opgericht 1990

In de vorige nieuwsbrief melden we dit al: de voetgangersbrug in de heemtuin met houten liggers en met slechts aan
één kant leuningen, heeft een naam gekregen, de Gerrit
Molbrug. We vroegen toen aan de lezers wie de Mol was.
We weten het nu, want zijn kleindochter uit Oostzaan heeft
zich bij ons gemeld. Toen ze de oproep las om bruggen een
naam te mogen geven, leek het haar een leuk idee haar opa
voor te dragen. Dat heeft ze gedaan, samen met haar tante
van 88, zijn nog levende dochter. De brug is vernoemd naar
Gerrit Johannes Mol (Amsterdam, 1894 -1971), een gemeenteambtenaar en heemkenner. Hij kwam in 1913 in dienst bij
de gemeente Amsterdam (Gemeenteblad). Hij was er onder
andere stenograaf/hoofdcommies bij raadszittingen. Hij had
zitting in de Commissie voor Heemkunde Amsterdam, was
medeoprichter en bestuurslid van Ons Amsterdam. Waarom
de heemtuin? Bij de zoektocht van dochter en kleindochter
naar een passende brug was het óf in buurt van het stadsarchief óf in de heemtuin. Dat werd de heemtuin, want voor
een centrumbrug moest je nog wat bekender zijn. Gerrit
Mol woonde in oost (Mr. P.N. Arntzeniusweg) en had groene
vingers: hij was gek op bloemen en cacteeën. De vlonder
met hoeken op de brug past goed bij zijn veelzijdigheid. Mol
had beroepsmatig te maken met de heer Koning die destijds
als hoofd beplantingen in huize Frankendael woonde. Mol’s
dochter tante kan zich nog goed herinneren dat hun radio
tijdens de oorlog verstopt is geweest in een boom op landgoed Frankendael.

Bestuur:
Henk van Leeuwen
voorzitter
Harry Arts
penningmeester
Marion van der Bliek
Jacqueline Rijken
Viktor Luttikholt

E: vriendenvanfrankendael@gmail.com
T: 0633761103 of 0624723235
W: www.vriendenvanfrankendael.nl

Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael
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Verantwoording 2016 van het bestuur
Ook dit jaar doen we verslag van 2016 in de vorm van een beknopte terugblik.
We hebben in 2016, evenals enkele jaren ervoor, onze activiteiten gekoppeld aan
onze prioriteiten:

• Optreden als ogen en oren van het park
• Gerichte en bescheiden inzet van vrijwilligers mogelijk maken
•	Op peil brengen en houden van publieksvoorzieningen
•	De vereniging op orde brengen en houden
•	Prioriteit 2016: Netwerk van park en vereniging activeren

Hoogtepunten van 2016:
De prioriteit van dit jaar “Netwerk van park en
vereniging activeren” is ingevuld met:
Netwerkborrel gebruikers park Frankendael (juni)
Enkele jaren terug gestart door het stadsdeel hebben we nu als vereniging de rol overgenomen, om
de reguliere gebruikers van het park jaarlijks bijeen
te roepen. Om wat we signaleren te delen, kijken
wat we gezamenlijk hebben en voor elkaar kunnen
betekenen. Wie dat zijn, vertegenwoordigers van:
Frankendael Foundation, het IVN (die rondleidingen organiseren in het park), volkstuinvereniging
Klein Dantzig, de organisatie van de Pure Markt,
Restaurant De Kas, de scoutingverenigingen
Frankendael en Gijsbrecht van Aemstel, de buitenschoolse opvang Kindercentrum Watergraafsmeer,
Restaurant Merkelbach, het vrijwilligersproject
River of Herbs, de Vogelwerkgroep Amsterdam, de
schooltuinen, het stadsdeel. Op 29 juni waren we
bij elkaar, gastvrij ontvangen door De Kas. Het was
vooral een goede (nadere) kennismaking, die we
dit en volgende jaren gaan herhalen.

Foto: Viktor Luttikholt

Pure Markt met ledenwerfactie (juni)
Met hulp van een welkom bij de ingang, ludieke
vragen en potjes honing aan de kraam, en van
enthousiaste leden hielden we een ledenwerfactie
tijdens de Pure Markt van 26 juni. Het resultaat
mocht er zijn: ruim 30 nieuwe leden. Van harte
welkom, omdat we ook ieder jaar leden verliezen
en het ledental toch steeds kunnen handhaven op
bijna 300. Daarmee leggen we bij ‘de instanties’
gewicht in de schaal – dat blijkt altijd weer.

Gespreksavond met achterban (november)
Als bestuur nodigden we een aantal leden uit die
we kenden van activiteiten in en om het park om
met ons te reflecteren op wat we doen en de rol
voor de vereniging in de komende jaren. Een boeiend gesprek, waarvan de conclusie was dat we wel
goed bezig zijn, maar ook dat we nóg duidelijker
moeten maken, zowel tegenover onze leden als
tegenover de omgeving, dat we uiteindelijk maar
één doel hebben. Dat is: er voor zorgen dat Park
Frankendael het groene, schone, bijzondere, goed
onderhouden, veelzijdige en gastvrije park blijft
zoals het twintig jaar geleden opnieuw is ontworpen. In de nieuwsbrief van december deden we
al verslag van deze bijeenkomst, en het resultaat
komt ook als agendapunt terug op de ledenvergadering van 16 mei.
En verder deden we onze reguliere en ook
nieuwe activiteiten
-	Kerstrondleiding langs de bruggen (december)
met een groep van circa tien deelnemers wandelden we vlak voor kerst langs de bruggen in park
Frankendael. De wandeling werd afgesloten met
glühwein in het verenigingsgebouw van Klein
Dantzig, waar we te gast waren.
-	Andere wandelingen: op initiatief van Martin
Kempe zijn er in 2016 vier wandelingen georganiseerd met de Vrienden. Tweemaal een avondrondwandeling in de zomer en nog twee wandelingen in november. Ook het IVN organiseerde
regelmatig wandelingen door het park. Zo was er
6 november een paddenstoelenwandeling met
IVN-natuurgids in opleiding Mirjam Niemans en
de ons welbekende stadsdeel groenbeheerder en
IVN-natuurgids Chris Barendse.
-	Schoonmaak acties in het park: we sloten ons
weer aan bij de Schoonmaakdagen in het vooren najaar en ontmoetten de ‘Schonen van Oost’.
-	April: wilgen snoeien in de wilgenspeeltuin met
Jan de Wilgenman.
-	Mei: de jaarlijkse ledenvergadering met de film
“natuur in de stad” van Martin Melchers, die de
film ook introduceerde.
-	Koningsdag en een kraam op het Bredewegfestival sloegen we over vanwege te slecht weer.
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DE GEMEENTE EN PARK FRANKENDAEL

AGENDA 2017
•	Zaterdag 6 mei Naamgeving Van
der Sande Lacostebrug
•	Dinsdag 16 mei Algemene
ledenvergadering Vrienden van
Frankendael
•	Zondag 21 mei L E Z I N G Lucia
Albers ‘Tuinkunst en tuinhistorie
van Frankendael’ (aanmelden vóór
17 mei)
• Zondag 28 mei Pure Markt
• Zondag 28 mei Dag van het Park
•	Juni: Netwerkbijeenkomst (nog in
te plannen)
•	Zaterdag 17 juni Informatiemarkt
Watergraafsmeer
(onder voorbehoud)
•	Woensdag 21 juni Holland festival
(opera ‘Salomé’ van Richard Strauss
op groot filmdoek)
• Zondag 25 juni Pure Markt
•	Juli: rondwandeling door het park
met een Vriend van Frankendael
(nog in te plannen)
• Zondag 30 juli Pure Markt
•	Augustus: Afscheid van Jan
Bregman, H.C. Vinkschooltuinen
• Zondag 27 augustus Pure Markt
•	Vrijdag 1 september slotdag
Intreeweek UVA
•	Zaterdag 16 September Keep it
clean day
• Zondag 24 september Pure Markt
• Zondag 29 oktober Pure Markt
•	November: rondwandeling door
het park met een Vriend van
Frankendael (nog in te plannen)
• Zondag 26 november Pure Markt
•	Zondag 17 december Winter Pure
Markt
Over veranderingen in deze agenda
houden we u per mail regelmatig op
de hoogte.

We hadden regelmatig contact met het stadsdeel (beheer) over
zaken die in het park spelen, wat er kapot is etc. In 2016 spraken
we ook met de verantwoordelijke bestuurder, lid van het dagelijks
bestuur van de Bestuurscommissie Oost, over het park. Hij heeft
ons nog eens uitgelegd dat de stadsdelen sterk onder druk staan.
In feite raken ze hun zelfstandigheid kwijt, en gaan veel taken en
bevoegdheden terug naar de centrale stad. Tegelijkertijd wordt
er zwaar bezuinigd. In Oost: 14 miljoen minder beschikbaar
voor de openbare ruimte. Middelen voor handhaving zijn uiterst
beperkt. Dus wordt er een beroep gedaan op verenigingen zoals
de onze, op vrijwilligers en op ondernemingen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor de openbare ruimte. Wij hebben
geantwoord van goede wil te zijn, maar zeer beperkt in onze
feitelijke daadkracht. De overheid blijft verantwoordelijk, en daar
zullen we haar op blijven aanspreken – of het nu het stadsdeel is
of de centrale stad.
We werkten actief mee aan de stedelijke lobby voor behoud van
de parken, via het stedelijk parkenoverleg.

EVENEMENTEN IN HET PARK
EN STADSDEEL OOST
Half oktober stelde de Bestuurscommissie Oost in het kader van
het nieuwe stedelijk evenementenbeleid opnieuw locatieprofielen
vast voor (onder meer) de parken in Oost. Een locatieprofiel is
bedoeld om duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van
het gebruik van een locatie voor evenementen, en onder welke
voorwaarden. Voor Park
Frankendael verandert er niets; in 2017 stelt de centrale stad de
profielen definitief vast.
De volgende evenementen zijn in 2016 in het park gehouden:
• Tien maal Pure Markt
• Opera op filmdoek Holland Festival (juni)
•	Afsluiting van de intreeweek voor studenten aan de
Universiteit van Amsterdam (laatste vrijdag van augustus).
In 2017 komen deze evenementen terug.

Bericht van onze penningmeester
Zoals altijd kunt u uw contributie overboeken op onze
rekening bij de ING NL96 INGB 0006 0935 78 ten name
van Vereniging Vrienden van Frankendael, onder vermelding van ‘contributie 2017’. De contributie bedraagt
€ 8,50 voor een individueel lidmaatschap en € 14,00
voor een partner lidmaatschap (2 leden op één adres).
Wilt u uw individueel lidmaatschap omzetten naar een
partnerlidmaatschap, wilt u ons dit mailen op
vriendenvanfrankendael@gmail.com?
Dan kunnen wij het ook aanpassen in onze administratie.
Als u voor het jaar 2016 of 2017 de contributie nog niet
heeft betaald, stel ik het op prijs als u alsnog doet. Zet
het er wel even bij: ‘contributie 2016 en 2017.
Met vriendelijke groet, Harry Arts, penningmeester
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ALGEMENE LEDENVERGADERING: KOMT U OOK?
Dinsdag 16 mei a.s. is weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering, om 20.00 uur in Huize
Frankendael. In een aparte mail krijgt u agenda en stukken. We nemen kort jaarverslag, financiën
e.a. door en willen graag met u ons activiteitenplan 2016 delen. Daarna gaan we graag met u en met
vrienden van een ander park in gesprek. Over verbreding van ons draagvlak, niet alleen over actief
zijn vóór het park, maar ook ín het park. We laten ons door vrienden uit het Flevopark inspireren
(voorzitter Goos van der Sijde van de Vrienden van het Flevopark is onze gast), en vast ook andersom.
Vooruitlopend op de ledenvergadering, drie kwesties die daar aan de orde komen:

1. Bruggen en bruggetjes uit de anonimiteit
Als u dit leest is er net weer een brug ‘gedoopt’ in het park.
De brug tussen de scoutinggebouwen en Klein Dantzig (u
weet wel, het bruggetje met de zilverkleurige en wijd uitkragende doorgang) heeft op 6 mei officieel de naam “Van der
Sande Lacostebrug” gekregen. Die naam is al toegelicht in
de vorige Nieuwsbrief (nr. 40, december 2016). Daarin werd
ook gemeld dat een andere brug, in de heemtuin, inmiddels
ook een naam had gekregen. Die naam, de “Gerrit Molbrug”, wordt in deze Nieuwsbrief verklaard.
Op onze uitnodiging om voor alle andere 13 (!) bruggetjes
in en om Park Frankendael namen in te zenden hebben we
nog niet veel reacties. Oud-voorzitter Jan Dijk kwam met drie
suggesties: vernoem in elk geval Elgar Vos, tot zijn overlijden
in 2011 de drijvende kracht achter de Vrienden van Frankendael (als bestuur dachten wij al dat de ophaalbrug midden in
het park zijn naam zou kunnen dragen), Piet Sagel, de eerste gekozen voorzitter van het stadsdeel Watergraafsmeer,
en – onder meer – bijenhouder in Klein Dantzig (overleden in
2016), en J.W. de Wit, tot aan de annexatie door Amsterdam
(in 1921) de laatste burgemeester van de gemeente Watergraafsmeer (overleden in 1936).
Meer suggesties blijven zeer welkom! We spreken er op de
ledenvergadering nog even over.

2. Opnieuw: de hermitage
We spraken er vorig jaar al over op onze vorige ledenvergadering. Bij de reconstructie van Park Frankendael, tussen
1998 en 2006, is de hermitage bijgewerkt. Voor wat een ruïne
moest verbeelden misschien wel té netjes. Maar dat sindsdien kladderaars, fikkiestokers, koper- en zinkdieven de hermitage onder handen namen was niet de bedoeling.
De Vrienden spraken er herhaaldelijk over met het stadsdeel.
Joris van Rossum, vriend van Frankendael, bood aan met professioneel advies het kladwerk weg te halen. Maar de kans is
eigenlijk veel te groot dat de graffiti na wegspuiten of –boenen de dag erna weer terugkomen.
De afdeling ‘groen’ van het stadsdeel stelde voor om voor
een paar jaar het bruggetje (met het hoge en het diepe
bochtje) weg te halen, het eilandje met rust te laten, en de
natuur de hermitage min of meer te laten ‘inpakken’.
Vorig jaar waren de meningen verdeeld. Intussen staat de
hermitage er nog steeds zo toegetakeld bij. Het stadsdeel
ziet nog steeds mogelijkheden voor een fikse opknapbeurt
voor het hele eilandje waar de hermitage op staat, mits het
bruggetje dan inderdaad voor langere tijd wordt opgeheven.
We leggen de kwestie nog één keer voor aan onze leden. We
zien drie opties:
•	Niks doen, en accepteren dat een bouwsel zoals de her-

mitage in een Amsterdams stadspark onvermijdelijk doelwit is en blijft van ‘verbeteraars’, ‘kunstenaars’ en vandalen.
•	De hermitage isoleren door het bruggetje voor langere
tijd weg te halen (voorstel stadsdeel).
•	De hermitage schoon maken, en in elk geval de zijmuren
beter en afdoend beschermen door stevige en ondoordringbaar doornige struiken. Dat laatste moet dan wel
beter worden aangepakt dan de vorige keer, door het
planten van al flink opgegroeide struiken, en wellicht door
tóch een opheffing van het bruggetje – maar dan beslist
voor korte duur.

3. Nieuwe bestuursleden: zeer welkom!
In de agenda voor de ledenvergadering (bijlage bij deze
nieuwsbrief) kunt u lezen dat er twee vacatures zijn in het bestuur van de Vrienden van Frankendael. Iets voor u?
Voorop staat dat we een bestuurslid zoeken dat met plezier en (enige) kennis van zaken mee kan helpen aan hoe de
Vrienden zich naar buiten presenteren en aardig kan schrijven. Het gaat om regelmatige berichten, ook de Nieuwsbrieven, aan onze leden, aan ons netwerk, aan de buurtmedia
van Oost, aan de overheden waar we mee te maken hebben
(stadsdeel, centrale stad, Waternet). Ook om de inrichting en
de uitstraling van een kraam op de Pure Markt of op het Bredewegfestival. Om een vereniging van vrijwilligers zoals de
onze tegenwoordig goed in beeld te brengen en te houden
is communicatie steeds belangrijker. Naast wat we altijd al
‘gewoon’ doen in het park zelf. Inhoud en opmaak doen ertoe. ’t Zou fijn zijn als u bekend en handig bent met sociale
media en/of met het bijhouden van een website. Maar het
allerbelangrijkste is: plezier in het bezig zijn met Park Frankendael, en in het deel uitmaken van een clubje enthousiaste
medebestuursleden.
Kost het veel tijd? Nee, beslist niet. Een of twee uur per week,
eens in de 5 à 6 weken een avond vergaderen, en tussen door
af en toe wat heftiger – als er een activiteit is in het park, of
als de Nieuwsbrief (2 à 3 keer per jaar) uit moet. En we doen
het altijd sámen. U bouwt dus voort op wat ervaren bestuursleden al kunnen en doen. Doe mee!
Ook verwelkomen we graag een ‘algemeen’ bestuurslid, die
zijn of haar talenten of belangstelling toevoegt aan ons kleine
team, en al naar het uitkomt meehelpt bij de klussen en activiteiten die we voor het park en voor de vereniging oppakken. Doe mee!
Meer informatie nodig? Mail ons (vriendenvanfrankendael@
gmail.com), of bel met Henk van Leeuwen (06 33761103) of
Marion van der Bliek (0614816434).
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