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In Vrijsta at Thialf is het elke dag feest voor iedereen! | Bezoek allen de Vrijsta at: gr atis en voor niets!

Nieuwe energie

| r e a c t i e s : p o s t @ v r i j s t a a t t h i a l f. n l

Succesvolle kick-off nieuwe plannen

Na de sombere berichten in de vorige editie is het tijd voor wat positief nieuws.
We gaan niet bij de pakken neerzitten. Op 17 februari hebben we in de Lommerd
een ‘kick-off’ bespreking gehad met de belangrijkste partijen die iets voor de
Vrijstaat Thialf kunnen betekenen; de gemeente Arnhem, het Sportbedrijf, de
Dullertsstichting, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Edwin Oostmeijer,
Stichting Bouwspeelplaats Thialf.
Samen gaan we kijken hoe we de nieuwe plannen kunnen uitvoeren. Wat staat
ons voor ogen? Vrijstaat Thialf weer zo’n leuke plek maken dat je er wel wilt
wonen! Met een geweldig mooi park in de achtertuin, een speelplaats naast de
deur, een restaurant ‘op het balkon’ waar ze lekkere dingen koken die je uit je
eigen tuin hebt geoogst!
Maar zoiets start je niet zomaar. Daar moet weer een boel over vergaderd
worden. Dus kwamen we op 20 maart nog een keer bij elkaar.

Kriebels in je hoofd?

Het voorjaar is vroeg begonnen en er komen gelukkig weer een
boel kinderen spelen op Thialf. Heb jij leuke ideeën over speeltoestellen? We hebben geld van het wijkplatform gekregen om
iets leuks, vets, spannends neer te zetten. Denk je mee? Zet
ze voor ons op papier. Stuur je tekening met je naam, leeftijd
en adres naar Postbus 1108, 6801 BC Arnhem. Je idee mailen mag ook naar post@vrijstaatthialf.nl.

Thialf at the Beach!

Voordat je zo’n plek weer
in bedrijf hebt, moet je onderzoeken waar behoefte
aan is. Dus vroegen we
een paar jongens uit de
horeca om eens te komen
kijken. Hoewel de binnenkant van het gebouw
er nog niet erg appetijtelijk
uitziet, kwamen wilde
ideeën boven borrelen.
Over pop-up restaurants
en no-waste koken. Nou,
ze waren nu al niet meer
van het terras af te krijgen!
Geweldig, die nieuwe
energie!

Drie horeca-tijgers komen sfeer proeven op het balkon van het oude
restaurant (v.l.n.r. Michiel Beltman, Roald van Rosendal, Jeroen van
Werven). Binnenkort hier een biertje in de zon? Met een lekker hapje
uit eigen tuin? We gaan het de komende tijd onderzoeken.

partijen en ieders belangen
nog de hoofdlijnen en het
doel voor ogen te zien.
Nou, dat is nu z’n werk bij
Companen en daar gaat hij
in dienst van de Vrijstaat
mee aan de slag!

Spijkerkwarts 2012

Nieuwsgierig? Tijdens
Spijkerkwarts op 15, 16
en 17 juni geven we een
theatraal inkijkje in de
keuken van het zwem
badrestaurant.
Zie www.spijkerkwarts.nl

Procesmanagement

Nog meer nieuwe energie
kregen we van Roeland
Kreeft. Hij was in 2009
als wethouder al betrokken bij de ontwikkeling van
Spijkerbroek maar moest
vertrekken na de verkiezingen. Hij heeft aangeboden
het procesmanagement
op zich te nemen. Je wil
niet weten hoe lastig het
is met al die verschillende

HAN docent Gijs Pelgrom (l) en Roeland Kreeft (r) freewheelen wat

VIND JE ONS LEUK? GA NAAR WWW.FACEBOOK.COM/THIALF

Er wordt dit jaar weer een
beachvolleybal toernooi
gehouden in de Vrijstaat!
Sportbedrijf Arnhem en
Arvevo organiseren weer
een paar weken sport- en
spelplezier: Beachhandbal, Beach Soccer, Beach
Frisbee, Beach Tennis,
en diverse activiteiten. Er
zijn beachclinics voor de
basisscholen. Net als vorig
jaar starten we met een
wijktoernooi. Zaterdag
26 mei vanaf 9:30 spelen
we op een prachtig wit
zandstrand.
Zin om mee te doen?

Geef je team (minimaal 4
spelers) op vóór 11 mei bij
info@arnhem-volleybal.nl
Na afloop is er een Beach
BBQ waar je voor 12,50
p.p. aan mee kunt doen.
Opwarmen
Op zaterdag 14 april om
12.00 uur vindt er een
Spel Zonder Grenzen
plaats op Thialf. Het is een
zeskamp waarbij je super
leuke en uitdagende spellen speelt op opblaasbare
attracties. Je kunt je niet
meer opgeven, maar het is
leuk als je komt kijken!

