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VRIJSTAAT THIALF courant

Nieuwe plannen Gezellige Vrijmarkt
we hebben een nieuwe stichting opgericht om de 
plannen voor het entreegebouw te ondersteunen. 
welkom aan boord, willem hoeffnagel en joep 
mannaerts, we zijn er blij mee. 
verder wordt er druk geschreven en gerekend aan 
een nieuw businessplan voor het nieuwe entreege-
bouw. roeland kreeft heeft aan aantal horecaonder-
nemers gesproken en die zijn erg enthousiast over 
de vrijstaat. in de volgende courant kun je lezen wat 
het gaat worden! kun je niet tot september wachten, 
kijk dan op www.vrijstaatthialf.nl

met ingang van 16 april is het weer zomertijd in 
vrijstaat thialf. de openingstijden zijn vanaf nu:
maandag - vrijdag 12:00 - 20:00 uur
zaterdag 12:00 - 18:00 uur
in de vakantieperiodes (van de scholen) is thialf open 
van 10:00 - 18:00 uur.

iedere dinsdag van 15.30 - 17.30 uur (t/m 26 juni) en 
iedere woensdag van 13.30 - 15.30 uur (t/m 27 juni)  is 
er een sport- en spelmiddag.
iedere donderdag van 15.30 - 17.00 uur (t/m 28 juni) 
zijn er georganiseerde potjes voetbal, skelteren.
iedere vrijdag van 15.30 - 17.00 uur (t/m 29 juni) is het 
wieltjesdag met skelteren, skaten en waveboarden.

Op zondag 24 juni wordt 
er in de Vrijstaat Thialf een 
Vrijmarkt gehouden. Een 
initiatief van Ruud Groene-
veld, al jaren een bekende 
in de wijk. “Het werd tijd 
voor een leuke activiteit 
in de wijk, daarom dacht 
ik een vrijmarkt op Thialf 
te organiseren. Gezellig 
voor iedereen en met de 
opbrengst van de kraam-
verhuur wil ik de Vrienden 
van Omar Gambia onder-
steunen”.

Jongerenwerk Afrika
Omar Gambia is een leer/
werkproject voor weesjon-
geren van 12 tot 23 jaar. 
De jongens leren het vak 
van houtbewerker en meu-
belmaker. De meisjes leren 
de meubels stofferen. Een 

heel leuk project waar in-
middels 23 weesjongeren 
aan meedoen. Drie leerlin-
gen hebben inmiddels hun 
eigen meubelmakerij.
Zie voor meer info:
www.yoba-gambia.nl

Kraamverhuur
Heb je nog niet alles op 
Koninginnedag verkocht? 
Of gaat je opa zijn zolder 

opruimen? Wil je je zelfge-
bakken koekjes verkopen 
of je zelfgeknutselde sleu-
telhangers? Kan je moeder 
haar schilderijen niet meer 
in huis kwijt? Huur een 
kraam bij Ruud (06 15 11 
68 58)! Voor 25 euro (en 
5 euro borg) steun je ook 
nog eens een goed doel. 
Verder is iedereen welkom 
op 24 juni.

Zomertijd Thialf

Vrijstaat Thialf en bene-
fietfestival Spijkerrok zijn 
alweer een jaar of vijf ui-
termate gelukkig getrouwd. 
Na de jaren in studen-
tenhuis en –tuin aan 
Kastanjelaan 39 verhuisde 
Arnhems leukste kleine 
festival in 2007 naar het 
voormalige buitenbad. Dit 
jaar varieert het pro-
gramma van Spijkerrok van 
jonge Arnhemse indiepop 
tot zware rock van getrain-
de Achterhoekers en van 
singer song writers tot latin 
ska-reggae-rock. Naast 
het Ambonese eten van de 
afgelopen jaren komt er 
ditmaal een extra keuken 
bij. De Jupilers, wijntjes, 
pro secco en verse jus zijn 
zoals elk jaar ver onder de 

Korenmarktprijzen. En voor 
de kids is er genoeg leuks 
te doen.
Spijkerrok ondersteunt elk 
jaar een goed doel. Afge-
lopen jaren staat die in het 
teken van de vrijheid van 
muzikale meningsuiting. 
Dit jaar gaat de opbrengst 
van het festival naar Syrië.

Binnenkort wordt de 
website van Spijkerrok 
vernieuwd, waarbij het 
eerste nieuwsfeitje zal zijn 
dat Stichting Spijkerrok is 
opgericht. Een muzikaal 
tipje van de sluier, speciaal 
voor het Spijkerkwartier,  
is onze headliner: 
www.tentempies.com
Begin juni meer info op 
www.spijkerrok.com

Festival Spijkerrok
op 7 juli


