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    WIJKVERENIGING  
    inSCHUYTGRAAF    

         juni 2017 
 
 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Vanaf 10 mei heeft Gabriël Verbeek zich toegevoegd aan het bestuur van de 
wijkvereniging. Gabriël stelt zich graag even voor: 
 
Ik ben Gabriël Verbeek, 51 jaar. Samen met Carla en onze vier 
kinderen zijn we in oktober 2016 in Schuytgraaf komen wonen. 
Na enkele verhuizingen in Arnhem hebben we hier onze plek 
gevonden aan het Auoraplantsoen. 
Ik hou van hardlopen, neem graag initiatief voor nieuwe dingen 
en heb plezier in organiseren. Samen ergens de schouders onder 
zetten en daar ondertussen plezier bij hebben, daar word ik blij 
van. In het dagelijks leven ben ik Life Planner in mijn eigen 
praktijk. Mensen helpen te ontdekken wat hun leven betekenis 
geeft en dat vervolgens ook samen te realiseren vind ik het 
mooiste dat er is. Verder houd ik van films kijken, goede gesprekken met 
mensen, gezond eten en lekker in mijn vel zitten. Graag ontmoet ik je bij een 
van de evenementen van de wijkvereniging! 
 
Het bestuur heet Gabriël van harte welkom en wenst hem veel succes en vooral 
plezier bij de wijkvereniging! 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 

 
De ALV is woensdag 12 juli as. in MFC Omnibus om 
19.30 uur. We nodigen alle leden van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn. Inloop is vanaf 19.15 uur. In 
verband met het huren van de ruimte willen we vragen 
je vóór 3 juli aan te melden via deze link: 
https://form.jotformeu.com/wijkvereniging/aanmelden-
ledenvergadering 
 
 

  



	

Activiteiten - terugblik 
 
Paaseieren zoeken en de Bingo op eerste Paasdag 16 april  
Het was droog weer bij de start van het paaseieren zoeken rond 10.30 uur op 16 
april. 90 kinderen hadden zich ingeschreven. De Paashaas had 500 eieren 
verstopt. Hij kwam kijken hoe de kinderen vol spanning de eieren gingen zoeken. 
Ieder kind kon rond de vijf eieren oprapen. Bij het inleveren van deze eieren 
kreeg ieder kind van de wijkvereniging een verrassingszakje terug. Ook de 
oudere kinderen hebben eieren gezocht op het terrein van modder aan je broek 
bij De Buitenplaats. De rebus die verstopt zat in verschillende eieren werd met 
enthousiasme opgelost. Traditiegetrouw was er na het paaseieren zoeken de 
paasbingo. De bingoprijzen voor een rij en een volle kaart zijn er drie keer 
uitgegaan.  

 
 
Koningsdag 
Jaarlijkse kleedjesmarkt op De Buitenplaats 27 april jl. 
I.v.m. de koude weersverwachtingen hadden we een week van te voren met De 
Buitenplaats afgestemd dat het evement binnen gehouden kon worden. Het 
bestelde springkussen werd geannuleerd. Het weer viel reuze mee. De ruimtes in 
De Buitenplaats lagen binnen no time vol en men ging verder met de kleedjes 
buiten op het plein van De Buitenplaats. Het is een geslaagde dag geweest. 
Zowel binnen als buiten waren er ongeveer 160 kleedjes met ongeveer 1000 
mensen. De zon kwam zelfs tevoorschijn. 
 

 
  



	

Activiteiten – aankomende evenementen 
 
Schuytgraaf bingo  
Op zaterdag 17 juni van 20.00 tot 21.30/22.00 uur organiseert 
Wijkverening inSchuytgraaf opnieuw een Bingo-avond!  Je bent van harte 
welkom op locatie De Buitenplaats, Marasingel 19. 
Bingokaarten zijn voor 50 cent per stuk te koop 
aan de bar. Per bingoronde is er twee keer kans 
op mooie, aantrekkelijke prijzen! 
Je kan zelf consumpties kopen aan de bar, 
verzorgd door De Buitenplaats. Leden van de 
wijkvereniging kunnen per huishouden 
twee consumptiebonnen bij de tafel van de 
wijkvereniging komen halen. 
Ben je ouder dan 18 jaar en vind je het leuk om 
mee te doen? Geef je dan snel op: 
www.inSchuytgraaf.nl/aanmelding-schuytgraaf-
bingo/ 
 
 
Burendag zeskamp 
Op zaterdag 23 september van 13.00 tot 18.00 uur organiseert 
Wijkvereniging inSchuytgraaf burendag 2017! Dit jaar betreft het een sportief 
evenement: een zeskamp! Een zeskamp is een sportief spel waarbij meerdere 
teams tegen elkaar zes verschillende onderdelen spelen. Er zijn ludieke 
spelonderdelen, waterspelen en hersenkrakers. De zeskamp zal plaatsvinden van 
14.00 tot 16.00 uur, de teams mogen zich aanwezig melden tussen 13.00 en 
13.30 uur. 

Je kan je inschrijven als team van 5 of 6 personen. Deelname is vanaf 12 
jaar en ouder. De inschrijfkosten zijn EUR 5,- per persoon. Bij deelname 
krijg je het inschrijfgeld terug in de vorm van een eetbon, welke te besteden is 
op het eetplein. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 10 september via onze 
site: www.inSchuytgraaf.nl/aanmelding-zeskamp-burendag-2017/ 

Dus vorm een gezellig team met je buren, 
vrienden of kinderen, bedenk een leuke 
teamnaam, schrijf je in en strijd om de eer de 
allereerste zeskamp van Schuytgraaf te winnen! 
Ook toeschouwers zijn welkom om de teams aan 
te moedigen! 

Naast de zeskamp is er een gezellig eetplein 
ingericht waar je voor een mooi prijsje smakelijk 
kunt genieten van diverse gerechten en drankjes 
verzorgd door diverse lokale ondernemers. Het 
eetplein is voor iedereen toegankelijk. Een DJ zal 
voor de muziek zorgen. Voor de allerkleinsten is 
er een huifkartocht. 

 
Graag tot ziens op onze komende activiteiten! 



	

 

 
Van links naar rechts: Esther, Ilona, Lineke, Emiel en 
René. 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Functie Persoon Email 

Voorzitter René Verwoerd wijkvereniging@inSchuytgraaf.nl 

Secretaris Esther Cappers secretaris@inSchuytgraaf.nl 

Penningmeester Emiel Turk penningmeester@inSchuytgraaf.nl 

Algemeen lid Lineke van Spijker   

Algemeen lid Ilona de Graaff   

Algemeen lid Iris Gebbing  

Algemeen lid Gabriël Verbeek  


