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Lekker bouwen aan De Geheime Tuin
In het Pinksterweekeind landde er een
bijzonder team in de Vrijstaat. Ze noemen zich ‘WALHALLAb’ en laten zich
niet in een hokje stoppen. Met een
groep kinderen uit de wijk (maar ook
uit Nijmegen en Velp!) hebben ze gewerkt aan een Geheime Tuin in Thialf.
De kinderen die zich hiervoor hadden opgegeven willen graag bouwen,
werken met hun handen en nieuwe
technieken leren. WALHALLAb is op
Thialf om ze te helpen. En wat de kinderen geleerd hebben, kunnen ze weer
aan andere kinderen leren. Dat was
dit weekeind al direct te merken. Toffe
dingen ontwerpen en daarna lekker
boren, beitelen en zagen om het ook
te maken.

We deden trouwens nog een bijzondere
ontdekking! Bij het zoeken naar puin om
straks de poorten te stutten, ontdekte
Julian een oud beeld van een engel
onder de bladeren! Het was een heel oud
en heel zwaar beeld, we hebben het er
met z’n allen uit de kuil moeten trekken.
Daarbij was het Feline die zo’n beetje
zei wat er moest gebeuren, anders werd
het een zooitje natuurlijk. Volgens Julian
moesten we Museum Arnhem bellen,
maar we hebben het beeld toch maar
een plek in de Geheime Tuin gegeven.
Zondag heeft Dijon samen met Bjorn
de kabelbaan gemaakt. Hij moest eerst
oplossen hoe het touw weer door de
katrol moest lopen en hoe sterk alles

Van hard werken krijg je honger! Bakkerij Tom van
Otterloo sponsorde het brood, Albert Heijn het beleg

Als afsluiter speelden Marco en Collin een eigen
geschreven Geheime Tuin lied op eigen gemaakte
gitaren en kreeg Willem een bijzondere staf.

De Geheime Tuin heeft nòg een geheim!

WALHALLAb is werken met stoere gereed
schappen. Collin showt de nieuwste mode
kettingzaagpak.

Jera boort gaten in
Accacia. Weet je hoe
hard dat hout is?

Julian (7,5) en Noah (9)
leren Ton (82) en Wil
lem (103) hoe je moet
vlechten met wilge
tenen.
moest worden. Met hulp van Dirk Jan en
een paar flinke knopen hebben ze er een
autoband onder gehangen.
Er moest een bordje bij: tot max. 65 kilo!
Want anders hangen de ouders straks met
de billen in de brandnetels...
Maarten kwam zaterdag nog helpen met
het graven van een paar gaten voor de
poorten. En was niet te beroerd om even

een demonstratie te geven wat zo’n graafmachientje kan. En waarom er van die
rare rupsbanden onder zitten.
Dit project was een kick-off van Walhallab
Arnhem. Wil je op de hoogte blijven van
wat ze gaan doen? Geef je op:
walhallab.arnhem@gmail.com
Check ook de site www.walhallab.nl

Maarten showt zijn nieuwe wagen: nooit een
parkeerprobleem

Dit project werd mogelijk
gemaakt door:
Prins Bernard Cultuurfonds,
Spijkerbrigade, Vrijstaat
Thialf, Burghouwt, Heijmans
en lokale ondernemers als
Tom van Otterloo en Albert
Heijn Velperplein.

7 Juli zomerse vibes op Festival Spijkerrok
Kamerheer Vos en Grootmogol Derks kwamen de tuin
officieel openen. Ze wilden al meteen met de eer
gaan strijken, maar dat lieten de kinderen niet toe!

Festival SPIJKERROK is op zaterdag 7 juli
terug in Vrijstaat Thialf. Spijkerrok betekent
volstrekt uiteenlopende muziekstijlen, lekker eten en drinken uit de wijk en de ideale
plek om je kids mee naartoe te nemen.
Op het programma staan dit jaar onder
meer Mr.Weazley, Korfbal, Potential Criminal en Raw Flowers. Spijkerrok werkt zonder subsidie samen met ondernemers uit
de wijk en steunt elk jaar mooie projecten.
Dit jaar zijn dat WALHALLAb en Sportbedrijf

Arnhem. Beide draaien om bijzondere kinderen, duurzaamheid en om de Vrijstaat.
In de vier weekenden voorafgaand aan
het festival organiseert Spijkerrok samen
met Soundtrek (Spijkerlaan) de Spijkerrok
Soundstrek Sessions.
Meer informatie of helpen met zichtbaarheid in de wijk: www.spijkerrok.com of
bel Eric Veltink: 06 44402475
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