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VRIJSTAAT THIALF courant

Wethouder op infomarkt
Meeste reacties bewoners positief

Thialf ook op zondag open

Thialf wordt groter?!
SGA maakt weer echte bouwspeelplaats mogelijk

We hebben (g)een koekje!
Jury koekjesbakwedstrijd laat kruimels liggen: de bakker kan het niet aan

Zonder bloedvergieten heeft onze Vrijstaat een extra stuk land verkre-
gen. Het Stedelijk Gymnasium staat een deel af, in ruil voor gebruik 
van een nieuw aan te leggen sportveld. Op de foto neemt Maarten 
Delen, rector SGA, vanaf de nieuwe grens een duik in de Vrijstaat!

Leden van de Overleggroep Spijkerbroek Joost Bos, Yolanda Kluen en 
Han Doornebosch bij de maquette van het nieuwe Thialf terrein. Links 
de geplande tweede entree van de Vrijstaat.

De jury achter de vrolijke koekjestafel, de inzenders hadden er een hoop werk van gemaakt

Ilanka en Mina kunnen nauwelijks geloven dat ze hebben gewonnen. 
De bakker zegt helaas niks in productie te kunnen nemen.

Wethouder Roeland Kreeft, bestuurlijk verantwoordelijk voor de plan-
nen met Thialf, deelt zijn enthousiasme met de wereldlijk (rechts) en 
geestelijk (links) leiders van Vrijstaat Thialf.

Op woensdag 16 septem-
ber gaf de gemeente een 
presentatie van haar plan-
nen. In de aula van het 
SGA stonden informatie-
panelen en een maquette 
van Thialf en omgeving. 
Al vanaf vijf uur was de 
belangstelling groot. Zeker 
100 bewoners van het 
Spijkerkwartier en Het 
Broek kwamen polshoogte 
nemen. Over het algemeen 

was men erg te spreken 
over de plannen. Ook 
wethouder Kreeft bezocht 
de markt en kon zijn 
enthousiasme nauwelijks 
onderdrukken. 
U kunt de Nota van 
Randvoorwaarden en het 
Schetsontwerp op de 
web site www.arnhem.nl/ 
spijkerbroek (klik op 
Bibliotheek) bekijken en 
downloaden.

tijdens het wijkfeest 
op 18 juli is een poging 
gedaan een koekje voor 
de vrijstaat thialf te 
kiezen. 

De stromende regen weer-
hield de tien kandidaten er 
niet van hoogstpersoonlijk 
hun baksels af te leve-
ren. De jury, bestond uit 
Erik ten Hoopen (van de 
gelijknamige bakkerij op de 
Steenstraat), Kamerheer 
Vos, Grootmogol Derks, 
Ridder Mo, bestuurslid 
Twan en de 11-jarige 
Gabrielle, een dagelijks be-

zoekertje van de Vrijstaat.

Knetterknotskoekje
Onder grote belangstelling 
en soms hilariteit keurden 
zij in de openbaarheid de 
inzendingen. Criteria waren 
onder andere smaak, 
orginaliteit, uiterlijk en 
praktische uitvoerbaarheid. 
De winnende lekkernij zou 
namelijk in productie geno-
men worden door bakkerij 
Ten Hoopen. De aanmoe-
digingsprijs ging uiteindelijk 
naar het Knetterknots-
koekje, de tweede prijs 
ging naar het Vrijbuitertje 

(van Floor van Wijk) en de 
winnende inzending was 
de Vrijstaatscake: een krui-
melchococake, gemaakt 
door Mina Galis en Ilanka 
Roelofs. Zij kregen een 
prachtige bokaal, maar wa-
ren wel enigszins teleurge-
steld toen zij hoorden dat 
de Vrijstaatscake waar-
schijnlijk niet in productie 
genomen zou worden. De 
cake bleek  niet zo prak-
tisch: bij het oppakken viel 
de cake vrijwel meteen uit 
elkaar, zoals wel vaker het 
geval is bij de zogeheten 
‘kruimelcake’.

Minderheidsstandpunt
Overigens bleek na afloop 
dat de jury-uitslag niet 
helemaal unaniem was: 
Grootmogol Derks liet 
morrend weten Erik van 
Schaaijks Vuurkoekje, een 
schattig roze koekje dat 
zijn kleur te danken bleek 
te hebben aan gemalen 
rode pepers, had moeten 
winnen. 
Al dit kruimelwerk heeft er-
toe geleid dat de Vrijstaat 
nog steeds geen lekkernij 
in productie heeft!

De openingstijden van 
de Vrijstaat zijn verruimd. 
Door de week vaak tot 21 
uur, op zaterdag en zondag 
tot 17 uur (zondag om 12 
uur open). Ook ’s avonds 
zijn er activiteiten zoals 
tenniscursus voor jeugd en 
volwassenen, basketbal 
en volleybal. Op vrijdag 

zijn er skatecursussen zo 
lang het mooi weer blijft. 
In de herfstvakantie is er 
Superinstuif. Kijk voor een 
compleet overzicht op 
www.vrijstaatthialf.nl (zie 
de link rechtsboven op die 
pagina). En wordt lid van 
de Thialf-hyves:
www.thialf-arnhem.hyves.nl


