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Dinsdag 10 mei 2016 19.30 uur in Huize Frankendael

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Beste vrienden,
Het voorjaar breekt los. Zoals in park Frankendael,
waar wilde viooltjes, daslook en ook de hondenstand
bloeien, waar parkbeheerders het grasveld ‘prikken’
zodat er straks een mooie grasmat ligt, en de eerste
picknickers zijn gesignaleerd.
Zo rustig als het park nu is, zo druk wordt het zodra
het warmer wordt. Dat zien we overal in de stad. Er
wordt nog meer drukte voorspeld: steeds meer
mensen die intensief gebruik maken van het groen,
toeristen, dagjesmensen. In de stadspolitiek
verschuift na de opheffing van de stadsdelen de
macht naar het centrale gemeentebestuur. Wij
denken dat de parken hun vrienden hard nodig
hebben!
Het is tijd om met de vrienden van ‘ons’ park samen
te komen, bij de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Dat doen we dinsdag 10 mei a.s.
We hopen jullie in groten getale te verwelkomen!
Voor de film van Martin Melchers, maar ook om
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,
Beste vrienden,
met linkjes voor wie verder wil lezen of kijken. Met
toelichtingondertussen
op de beslispunten
dezijn met
Met een voorjaar dat dàn warm, en dàn weer koud is, is het park Frankendael
in bloei.die
Eninwij
ledenvergadering
de orderondwandelingen
komen. De agenda
vele vrienden in het park aan de slag: de werkgroep heemtuin is wekelijks
aan het aan
tuinieren,
en bijbehorende stukken sturen we mee met deze
worden gegeven, een groep vrienden heeft het park opgeruimd. Vanuit het bestuur hebben we regelmatig contact
nieuwsbrief. En als toegift in de nieuwsbrief: een
met de gemeente over beheer, onderhoud, ontwikkelingen rond het park. Kortom, vele mensen maken zich druk,
verhaal van ons lid (en oud-voorzitter) Jan Dijk over
de pauze
vertonen
wij de
mooie
en Na
terecht,
om dit
bijzonder
park.
Tijdfilm
omAmsterdam
ervan te genieten, juist nu! de fontein bij Huize Frankendael.
Wildlife. Na afloop is er gelegenheid om met de
Tot ziens in het park en op 10 mei!
Totfilmmaker,
ziens, in het
park,
de bekende
stadsecoloog Martin Melchers, in
gesprek gaan.
Bestuur VVF,
Bestuur VRIENDEN VAN FRANKENDAEL

Harry Arts, Marion van der Bliek, Viktor Luttikholt, Jacqueline Rijken en
Joris Alkema,
van Rossum
Sander
Harry Arts, Marion van der Bliek, Lex
de Lang, Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken.

RECENTE ACTIVITEITEN IN & OM HET PARK

Speeltuin is opgeknapt
De gemeente heeft de speeltoestellen in de speeltuin
op de grote speelweide vervangen. Met schommels,
glijbaan en klauter -en klimtoestellen van hout
en metaal. Er wordt al veel gebruikt van gemaakt
en we zijn natuurlijk benieuwd wat u ervan vindt.

Excursie korstmossen

Veiligheid in het park

Zondag 14 april was de excursie ‘Korstmossen in Park Frankendael’

25 april jl. waren de vrienden uit-

onder begeleiding van Chris Barendse en Mirjam Niemans. Ze lieten de

genodigd bij politie Team Oost op

kleurrijke korstmosbegroeiing zien die te vinden is in en rond het park.

de Linnaeusstraat voor een net-

Zondag 12 mei van 10 tot 12 uur is er een rondleiding door de heemtuin

werkbijeenkomst

met als onderwerp plantengemeenschappen “er is meer te zien dan

ten

daslook”. Verzamelen bij de poort aan de Middenweg 72. En 19 mei is er

welzijnswerkers, ondernemers en

een wandeling (11.00 uur) o.l.v. Gert Snoei van het IVN. Kijk op https://www.

bewoners. We maakten kennis met

ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten/wandeling-in-park-

‘onze’ wijkagent die ook over park

frankendael-3 . Op onze website of via de facebook pagina houden we u op

Frankendael gaat. Deze maand

de hoogte van meer rondleidingen.

houdt

uit

Oost,

het

met

wijkagen-

jongerenwerkers,

stadsdeel

met

de

politie een veiligheidsschouw in
park Frankendael en zijn wij ook
uitgenodigd. De afgelopen tijd
zijn er vier berovingen geweest in
het park, ook met een steekpartij.
Er stond enkele dagen een matrix
lichtbak in het park om het publiek
te waarschuwen en de politie hield
extra surveillance.

2

Werken in de heemtuin
De werkgroep heemtuin is weer van start gegaan.

iedere woensdagmorgen. We verzamelen bij de poort

Onder begeleiding van tuinman Chris Barendse hebben

aan de Middenweg om 8.30 en werken door tot

we al wilgen geknot, zitbanken verplaatst, de haag rond

ongeveer 10 uur. Doe stevige schoenen aan, kleding

het hondenveld en de speeltuin water gegeven, zijn

wat vies en modderig mag worden en neem tuinhand-

we vergrassing tegengegaan, hebben we groot hoef-

schoenen mee, als u die heeft!

blad uitgedund en nog veel meer. Ook u bent welkom

Meldt u aan via vriendenvanfrankendael@gmail.com

De hermitage én het eiland zijn opgeknapt
Zoals u wellicht gezien heeft, is de
hermitage op het eiland flink opgeknapt. Het eiland van de hermitage,
een rijksmonument uit 1820, ziet er
sinds dit voorjaar ook anders uit. Om
de ruïne (de ‘folly’) vanuit het park
meer zichtbaar te laten zijn, is er in
samenspraak met de vrienden voor
gekozen om de beplanting langs
de oever te verwijderen en grote
bomen en/of heesters te snoeien.
Langs de oever zijn nu stinsenplanten geplant. Deze planten zijn lang
geleden van buiten Nederland aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en hebben weten stand te
houden. Op de oever van het eiland
staan nu krokus, sneeuwklok, longkruid, lelietje van dalen, salomonszegel en de witte bosanemoon.
We hopen dat u ook geniet van het
nieuwe uitzicht op de hermitage!
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Landelijke Opschoondag
15 vrienden stroopten zaterdag

actie af met koffie bij het gastvrije

23 maart het park af voor zwerf-

restaurant Merkelbach. Natuurlijk

afval,

Landelijke

wordt het park regelmatig schoon-

Opschoondag. Ook de Scouting

gemaakt door de stadsreiniging

Gijsbrecht van Aemstel en van de

van het stadsdeel Oost en door

‘De Schonen uit Oost’ (https://

medewerkers

nl-nl.facebook.com/deschonenui-

grootste werkleerbedrijf van de

De vrienden dachten op 27 maart

toost/) hielpen mee. Bij de volgen-

regio

Vroeg

mee met de Gemeente Amsterdam

de schoonmaakdag in september

in de ochtend ziet u ze door het

over de groenvisie 2050. Op een

hopen we bij de scouting te

park lopen en de prullenbakken

bijeenkomst met vele Amsterdam-

starten. We sloten de schoonmaak-

legen.

mers die actief zijn voor groen in

vanwege

de

van

Pantar,

Groot-Amsterdam.

het

Stedelijke ontwikkeling:
Groenvisie

de stad, troffen we ook de vrienden van het Flevopark, Diemerpark
en Oosterpark. De gemeente wil
meer vergroening van de stad en
stelt daar een visie over op. “Als de
stad groeit, moet het groen meegroeien. Wat hebben we nodig
om de kwaliteit van ons leven op
peil te houden of nog te verbeteren?” Zie ook: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volgbeleid/ambities/duurzame-stad/

Muzikaal optreden

g roen -ams terdam -2 0 5 0/?utm _
source=w w w.amsterdam.

Bezoekers in het park werden onlangs door de weeks verrast met een kort

nl&utm_medium=internet&utm_

optreden van de City of Cardiff Concert band. 30 muzikanten speelden een

campaign=groenvisie&utm_

uur muziek uit bekende musicals. Zittend op de banken van de Slingerlaan en

content=redirect.

genietend van de zon, konden parkbezoekers meeluisteren. Rayburn Tours

U kunt suggesties meegeven of op

organiseert concerten voor Britse groepen en kreeg toestemming van de

de hoogte blijven door te mailen

gemeente Amsterdam om deze band een concert te laten geven in het park.

aan groenvisie@amsterdam.nl
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Koningsdag

Op Koningsdag stonden we met een kraam op het Bredewegfestival. Drie goede antwoorden
op vragen over het park maakten passanten tot Koning of Koningin van het park. Ze beloofden een jaar
beschermer voor het park te zijn. We verkochten honing van imker Fero Hartsuijker, wiens bijenkasten
in het park staan (de locatie was één van de quiz vragen) en bestuurslid Viktor gaf een doorlopende act
weg als quizshowmaster. We willen Marijke en Anne-Marie hartelijk danken bij hun hulp aan de kraam!
De vrienden willen op de Pure Markt op zondag 30 juni, weer met een kraam staan.
Wilt u ons komen helpen, voor een uur of langer? Mail naar vriendenvanfrankendael@gmail.com

ONTWIKKELINGEN IN HET PARK
Eco-toilet in het park: vervolg
Het stadsdeel onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘eco-toilet’
in park Frankendael is afgerond. We hebben dit onderzoek
afgelopen jaar gevolgd samen met de indienster van het idee.
We zijn voor een toilet in het park, zolang er gebruik wordt
gemaakt van wat er al staat. Ook vinden we het een eis dat een
toilet dagelijks beheerd wordt. In de voorstellen die het haalbaarheidsonderzoek onderzoekt, wordt nog onvoldoende aan die
voorwaarden voldaan, waarmee er volgens het bestuur nog geen
oplossing is. Er is wel een tijdelijke oplossing vanaf voorjaar tot na
de zomer, middels de keet met koffie en toilet nabij de speelweide.

5

AGENDA 2019
•	Zondag 12 mei rondleiding door het
park 10 tot 12 uur, “er is meer te zien dan
daslook.

Algemene
Ledenvergadering
14 mei 2019

• Dinsdag 14 mei
	Algemene leden vergadering met een lezing
van Jip Louwe Kooijmans (vogels in de stad).
•	Zondag 19 mei IVN wandeling door het
park 11 uur.
•	Dinsdag 18 juni Holland Festival, Opera

Zie voor agenda en bijlagen
het document wat met deze
nieuwsbrief is meegestuurd.

Pelléas et Mélisande, ‘gelivestreamd’ uit
de Stopera. Zie: https://www.iamsterdam.com/

Het bestuur nodigt u van harte

nl/uit/theater/opera/opera-in-het-park--pellas-

uit om de jaarlijkse Algemene

et-mlisande

Ledenvergadering bij te wonen

•	Zondag 30 juni
de vrienden staan met een kraam op de Pure

op dinsdag 14 mei 2019,

Markt. Voor u een kans om bezoekers te

aanvang 20.00 uur, in het

vertellen wat er zo bijzonder en mooi is aan het

Koetshuis van Huize Frankendael.

park. Kom ons een uur helpen bij de kraam:

Het bestuur presenteert het

vriendenvanfrankendael@gmail.com

verslag van het afgelopen jaar en

•	Zaterdag 6 juli

onze plannen voor het komend jaar.

	De World Naked Bike Ride (WNBR).
De start in park Frankendael is om 14.00 uur.

Daarna komt Jip Louwe Kooijmans,

Meer info op http://www.wnbr.nl/

werkzaam bij de vogelbescherming

•	
Augustus

en buurtgenoot, ons vertellen over

Open dag schooltuinen
•	Zaterdag 21 september Keep it clean day
•	2020 het jubileum jaar voor de vereniging
•	
Elke woensdag van 8.30-10.00 uur werken in

de vogels in het park en in de stad.
Zie ook: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1086.

de heemtuin, voor u een kans om ook
u handen uit de mouwen te steken in het park
en fit te blijven.
•	
Elke laatste zondag van de maand:
Pure Markt
	Over veranderingen in deze agenda houden
we u per mail regelmatig op de hoogte.

Vereniging Vrienden van Frankendael
opgericht 1990

Bestuur:
Marion van der Bliek
voorzitter

Alle suggesties of opmerkingen
kunt u te allen tijde
mailen naar het bestuur

E: vriendenvanfrankendael@gmail.com
T: 0614816434 of 0624723235
W: www.vriendenvanfrankendael.nl

Harry Arts
penningmeester
Viktor Luttikholt
Jacqueline Rijken
Joris van Rossum

Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael
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