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NIEUWSBRIEF NR. 47, JUNI 2020 

 

 
 
Beste vrienden,  
 
Het afgelopen voorjaar was bijzonder: langdurig koud en ineens warm. Maart roerde zijn staart. Of was 
het een voorbode van de anderhalve-meter-samenleving?  
We stuurden u in maart een bericht met ons motto: wat we kunnen doen, doen we. Als bestuur zijn we 
inmiddels gewend geraakt aan vergaderen via skype in plaats van aan de keukentafel. De heemtuingroep 
is gewoon aan het werk, op veilige afstand van elkaar. We maken een jubileummagazine: als we niet 
kunnen langskomen dan houden we de interviews digitaal. Zo vinden we er steeds wat op en leren we 
elke dag. We proberen er vooral met elkaar een goede tijd van te maken. 
 
Ledenvergadering 
Helaas moesten we in mei onze ledenvergadering afblazen. We kozen niet voor een massale zoom-
meeting; liever heffen we later in het jaar met de leden  in Huize Frankendael het glas op ons 30-jarig 
bestaan. Mocht ook dat niet kunnen, dan bedenken we er wat anders op! 
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Hoewel de ledenvergadering ontbreekt, hebben we de leden alle jaarstukken gereed en sturen we die nu 
toe.  
 
Bestuursleden 
Joris van Rossum heeft ons bestuur op 1 juni verlaten. Hij is deze winter verhuisd en woont nu buiten de 
stad. Bij ontbreken van de ledenvergadering willen wij hem op deze plaats hartelijk bedanken voor zijn 
inzet de afgelopen jaren! Hij heeft zich hard gemaakt voor het opknappen van de hermitage en het eiland 
en is vorig jaar vrijwilligersgroep voor werk in de heemtuin gestart.  
Marie Louise Schipper heeft zich aangemeld als aspirant bestuurslid van de vereniging. Zij gaat de 
beeldredactie doen. Heel fijn dat we nu al gebruik kunnen maken van haar expertise en enthousiasme. 
Het bestuur heet haar van harte welkom en zij stelt zich in deze nieuwsbrief alvast aan u voor. 
 
Wees zuinig op uw gezondheid. We hopen u weer terug te zien in het park,  
 
Bestuur VVF, 
Harry Arts, Marion van der Bliek, Viktor Luttikholt, Jacqueline Rijken en Marie Louise Schipper 
 
 

 
 
Marie Louise stelt zich voor 
Mijn naam is Marie Louise Schipper, ik ben 
journalist en leefstijlcoach in opleiding. Sinds 
twaalf jaar woon ik in de Watergraafsmeer. Het 
Frankendaelpark ervaar ik als een groot 
geschenk. Ik loop er graag ’s ochtends, in den 
beginne hard, en later steeds langzamer omdat 
ik gefascineerd raakte door alles wat ik aantrof, 
al die mooie bomen, bloemen en vogels. Ook 
andere opmerkelijkheden sprongen in het oog, 
zoals zoenoffers, brillen, babysokjes, 

huissleutels, een kunstgebit en zelfs een 
vergeten hond. Ik heb ze allemaal 
gefotografeerd en dat doe ik nog steeds. Na een 
rondleiding van Jacqueline Rijken, een paar jaar 
geleden, raakte ik door haar verhalen gegrepen 
en heb ik me aangemeld als Vriend. Om 
bestuurslid te mogen worden vind ik een 
enorme eer. Ik breng graag het park in beeld, 
bijvoorbeeld op social media. Zo kan iedereen 
volgen hoe bijzonder Frankendael is.  

 
 

 

ONTWIKKELINGEN IN EN OM HET PARK

Drukte in het park 
Sinds de lockdown half maart is de druk op de 
stadsparken flink toegenomen. Dat is begrijpelijk, 
want veel meer mensen zijn doordeweeks thuis 
en zoeken het groen in de buurt op. Helaas laten 
er mensen ook afval achter, of gebruiken het 
‘meubilair’ en het terrein ruw. We vragen 
eenieder alert te zijn op gebruik van het park, 
elkaar aan te spreken en bij overlast: doe een 

MORA (melding overlast openbare ruimte 
Amsterdam) https://www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-
overlast/ Via de app “verbeterdebuurt” kunt u 
op de smartphone eenvoudig aangeven waar en 
wat er aan de hand is en een foto erbij plaatsen. 
Elke MORA telt: de handhavers gaan sneller op 
plekken af waar de meeste meldingen zijn.
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Foto: Harry Arts 

 

Vloot wilgenboten is terug 
In het park op de grote speelweide staan sinds 
begin maart voor de tweede keer een vloot 
wilgenboten. De eerste keer was in 2011. De 
boten beelden de ‘slag om het 
Watergraafsmeer’ uit: ambacht, kunst en het 
besef van leven in een polder worden op een 
voor kinderen aansprekende manier met elkaar 
vervlochten. Ook deze vloot wilgenboten is 

initiatief van de Rode Loper 
https://www.derodeloperopschool.nl/ en de Jan 
de Wilgenman (http://www.janvanschaik.nl/). 
Op 10 maart hebben leerlingen van de 
Lidwinaschool nog geholpen met het vlechten 
van twee bootjes gevlochten. Zondag 16 
augustus worden de boten officieel onthuld.

Groenvisie Amsterdam 2050 
De Gemeente Amsterdam heeft de 
inspraakversie uitgebracht van de Groenvisie 
2050, “Een leefbare stad voor mens en dier”. De 
gemeente laat daarin zien hoe zij de komende 
decennia de stad groener wil laten worden. 
Amsterdammers kunnen inspreken tot 25 juni 
a.s. inspreken, zie 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-
duurzame-stad/groen-amsterdam-
2050/inspraak-groenvisie-2050-leefbare-stad/. 

Het stedelijk Parkenoverleg, waar de Vrienden 
van Frankendael bij aangesloten zijn, brengt 
samen met het Groen Platform Amsterdam een 
reactie in. Lees meer: 
https://anmec.nl/campagnes/campagne/10.html 
Uiteraard staat het eenieder vrij te reageren op 
de Groenvisie. Wilt u met ons meelezen en 
meedenken over aanvullingen vanuit park 
Frankendael? Laat het weten via 
vriendenvanfrankendael@gmail.com 
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Witte banken stijltuin 
Het zal menig bezoeker opgevallen zijn: de hoge 
witte banken in de stijltuin zijn voor een deel 
verdwenen en voor een deel kapot. De witte 
banken zijn bij de herinrichting in 2000 in de 
stijltuin geplaatst zijn, als deel van de 

vernieuwde tuin achter Huize Frankendael. Wij 
hebben bij de gemeente (stadsloket Oost) 
verzocht hier iets aan te doen: repareren of 
vervangen, maar wel in stijl. We hebben nog niet 
gehoord hoe dit verder gaat. 

 
 

 

ACTIVITEITEN

Jubileum magazine  
Zoals eerder aangekondigd maken we dit jaar voor het 30-jarig jubileum van de vereniging een Jubileum 
Magazine. Een eenmalige uitgave, waarin het volgende langskomt: de natuur in meerdere facetten, de 
historie, enkele van onze vrienden van het park en wat je er kunt zien, meemaken en eten. We zijn blij 
met de enthousiaste inzet van onze leden, die uitstekende schrijvers en fotografen blijken te zijn. Half 
september willen we het blad presenteren, waar we u uiteraard bij uitnodigen! Exacte datum en plek 
hoort u tegen die tijd; het hangt af van wat er dan kan en mag. 
 
Nieuwe media 
De vrienden zijn gestart met gebruik van twitter 
(https://twitter.com/vfrankendael) en Instagram 
(https://www.instagram.com/vriendenvanfranke
ndael/  Instagram leent zich voor de mooie foto’s 
van het park in alle jaargetijden. Bent u ook op 
deze media: volg de vrienden! We hebben al een 
aantal jaren een website, die we dit jaar 
vernieuwen. Daarom staat er nu op: ‘onder 
constructie’. Deze zomer is dat gaande, in 
september hopen we weer in de lucht te zijn.  
 
Heemtuingroep van start  
Op een zonnige woensdagochtend eind mei 
hadden de heemtuinvrijwilligers en ‘eenzame 
opruimers’ die de afgelopen woensdagen 
allemaal de handen uit de mouwen hebben 
gestoken een welverdiend anderhalve-meter-
koffie-moment met de befaamde 'Bliek'-
kruidkoek erbij en voordracht van een gedicht. In 
kleine groepjes, niet meer dan drie, wordt op 
woensdagochtend en met tuinman Chris 
Barendse samengewerkt. Daarnaast zijn er 
vrienden die zwerfafval in en rond de heemtuin 
opruimen, overigens ook op andere dagen. We 
zijn heel blij met alle inzet van onze leden om 
het park mooi te houden! 
 

 
 

 
 
NB Prikkers en ander materieel om te helpen bij 
op schonen, is nog steeds te leen, via 
vriendenvanfrankendael@gmail.com 
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AGENDA 2020
 
Elke woensdagmorgen (8.30-10.00 uur): werken in de heemtuin. Voor deelname graag aanmelden bij via 
vriendenvanfrankendael@gmail.com 
 
Zondag 16 augustus: officiële onthulling van de wilgenboten op het speelveld. 
 
Medio september: feestelijk moment 30 jaar Vrienden van Frankendael met presentatie Jubileum 
Magazine. Datum en locatie nog te bepalen. 
 
Zaterdag 19 september 2020 is de World Cleanup Day (https://www.worldcleanupday.nl/) op vrijdag  
18 september is het de Keep it Clean Day. Wij zijn voornemenss zaterdag 19 september een opschoondag 
in het park te organiseren. Meedoen? Mail naar vriendenvanfrankendael@gmail.com 
 
Zondag 27 september: te verwachten Pure Markt de eerste van 2020. Wegens het corona virus zijn tot  
1 september geen evenementen toegestaan, waaronder ook de Pure Markt. 
 
Zaterdag 24 oktober: Nacht van de nacht, wandeling door donker Frankendael. 
https://www.nachtvandenacht.nl/ 
 
 

 

COLOFON  
 

 
Bestuur:  
Marion van der Bliek 
Voorzitter 
 
Harry Arts 
Penningmeester 
 
Algemeen bestuursleden 
Viktor Luttikholt  
Jacqueline Rijken 
Joris van Rossum (tot en met mei 2020) 
Marie-Louise Schipper, aspirant bestuurslid 
(vanaf mei 2020) 
 
E: vriendenvanfrankendael@gmail.com 
T:  0614816434 of 0624723235 
W: www.vriendenvanfrankendael.nl 
 
 

Twitter: @VFrankendael 
Instagram: vriendenvanfrankendael 
Facebook: @verenigingvriendenvanfrankendael  
 
Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78 
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael 
 
Vereniging Vrienden van Frankendael 
Opgericht 1990 
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