
	

 
    NIEUWSBRIEF oktober 2017  

Wijkvereniging inSchuytgraaf    
     

 
 
 
 
Bestuur:  
Vacature bestuurslid wijkvereniging 
Ilona de Graaff is per 1 oktober gestopt als algemeen bestuurslid. De combinatie met de nieuwe baan en  
vrijwilliger zijn van de wijkverenging kan ze niet combineren. Ze heeft een jaar lang vol enthousiasme 
activiteiten mee helpen opzetten en draaien. We zullen haar inzet op bestuurlijk als tijdens de activiteiten gaan 
missen. Wij wensen haar succes met haar nieuwe project. Mocht je interesse hebben in deze vacature mail 
naar: wijkverenging@inschuytgraaf.nl 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV)  
Op 12 juni jl. heeft de ALV plaatsgevonden, helaas was de opkomst erg laag. Tijdens deze avond heeft het 
bestuur kenbaar gemaakt hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat de plannen zijn voor komend jaar. Hopelijk 
mogen wij u tijdens de volgende ALV ook verwelkomen.  
 
Activiteiten - terugblik 
 
 
Schuytgraaf Bingo – zaterdag 17 juni 
Voor de 2e keer hebben we een bingoavond georganiseerd. 
De opkomst was met 50 deelnemers lager dan de vorige 
keer, maar de sfeer was er niet minder om! Voor € 0,50 per 
ronde kon er meegespeeld worden en er waren leuke prijzen 
te winnen. We hebben de conclusie getrokken dat dit 
evenement zich beter leent voor de donkere maanden.  
We gaan begin 2018 opnieuw een bingoavond organiseren. 
 
 
 
Burendag - zaterdag 23 september  
Met een stralende zon aan de hemel beleefde onze wijk vandaag weer een prachtige Burendag! Naast de 
kleinschalige initiatieven in sommige straten van onze mooie wijk, vond bij het archeologisch veld het jaarlijkse 
door de wijkvereniging georganiseerde Burendagevenement plaats. Naar schatting bezochten zo’n 2.000 
wijkbewoners het evenement. 

    
Er was voor elk wat wils. Veel kinderen genoten van de spelletjes die over het park verspreid lagen, er werd 
geschminkt en een ballonnenartiest vermaakte kinderen met kunstige ballonfiguren. Maar ook de volwassenen 
vermaakten zich prima. Vanuit ondernemersnetwerk ONS presenteerden diverse Schuytgraaf ondernemers 
zich. Allerlei soorten bieren, kraamcadeautjes, zelfgemaakte tassen, kaarten en nog veel 
meer moois werd er aangeboden. Voor de inwendige mens was er genoeg afwisseling, van 
aardbeienijsjes tot spinaziepannenkoeken, er was weer van alles te verkrijgen.  
 
Burendag is voor de wijkvereniging één van de grootste evenementen van het jaar. We 
zijn trots dat het ook dit jaar wederom een groot succes was.  

Het bestuur wil in het bijzonder de werkgroep Burendag bedanken voor hun inzet.  

  



	

Aankomende activiteiten:		
 

Sprookjesfestival - zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 
Dit jaar organiseren we vier leuke activiteiten in de herfstvakantie. Van een spannende voorstelling 
tot griezel koken! Alle activiteiten zijn gratis voor leden van de wijkvereniging! Niet-leden zijn 
natuurlijk ook van harte welkom, voor een klein bedrag kan je deelnemen. Per activiteit is beperkte 
beschikbaarheid dus geef je snel op! Dit staat allemaal op de planning: 
 
voorstelling Dochter van de Rode Havik Leeftijd 4 tot 12 jaar 
Zondag 15 oktober in Theater de AutarK (Kunstwerkplaats Schuytgraaf, Minervasingel 10) 
12.00 - 13.00 uur  
€ 4,00 per kind, leden wijkvereniging gratis 
aanmelden via www.inschuytgraaf.nl/sprookjesfestival 
 
Het verhaal van de Dochter van de Rode Havik gaat over een klagend en zeurend indianenmeisje op zoek naar 
haar ware naam. Om deze te vinden moet ze eerst een spannend avontuur beleven in een bos met treurige 
bomen met dorre en verrotte bladeren, maar dan... 
Hannafloor de Roos vertelt en zingt in de voorstelling en speelt op instrumenten als de gitaar, de accordeon en 
de trom. Kinderen worden uitgenodigd om zo nu en dan geluiden te maken en mee te spelen. Hannafloor 
schrijft haar verhalen zelf en componeert haar eigen muziek. Ze heeft hier jarenlange ervaring mee. Haar 
voorstellingen zijn steeds weer verrassend en vernieuwend. Een groot plezier om naar te kijken. Voor jong en 
oud. 
 
Griezel koken Leeftijd 4 tot 12 jaar 
Dinsdag 17 oktober in De Buitenplaats (Marasingel19) 
10.30 - 11.30 en 13.00 - 14.00 en 14.30 - 15.30 uur  
€ 5,00 per kind, leden wijkvereniging gratis 
aanmelden via www.inschuytgraaf.nl/sprookjesfestival 
 
In samenwerking met SIZA De Buitenplaats organiseren we Griezelkoken. Heb jij weleens gehoord van 
beefsteek-mugburgers? Of van stinkhommeleieren? Wat dacht je van Bram Bokkepoots chocoladecake of 
gesmolten oogballen bonbons? Raak je geïnteresseerd? Kom dan koken tijdens het sprookjesfestival op De 
Buitenplaats. Dit is niet zomaar een workshop, nee, dit is een workshop met als inspiratiebron de 
griezelkookboeken van Roald Dahl. 
 
Boetseren in Schuytgraaf Leeftijd 8 tot 12 jaar 
Woensdag 18 oktober in Huiskamer van Schuytgraaf (Het Lemoen 85) 
13.00 - 15.00 uur  
€ 5,00 per kind, leden wijkvereniging gratis 
aanmelden via www.inschuytgraaf.nl/sprookjesfestival 
  
In samenwerking met Marlien Keramiek organiseren we ‘Boetseren in Schuytgraaf’. Het leven is één groot 
Feest! Daarom gaan we een feest muffin boetseren, die je leuk kan versieren en gaat verven. Je muffin wordt 
professioneel met glazuurlaag afgebakken en kan na 4 weken bij Marlien thuis worden opgehaald. 
 
Tekenles en schmink Leeftijd 4 t/m 12 jaar  
Donderdag 19 oktober in De Buitenplaats (Marasingel 19) 
09.00 - 10.00 uur (4 t/m 8 jaar)  
10.30 - 12.00 uur (9 t/m 12 jaar)  
€ 2,50 per kind, leden wijkvereniging gratis 
aanmelden via www.inschuytgraaf.nl/sprookjesfestival 
 
In samenwerking met Praktijk Puntenslijper organiseren we een leuke tekenles! Onder begeleiding van Anneke 
Wezeman ga je feestbeesten maken! Hoe ziet jouw feestbeest eruit? Laat je fantasie de vrije loop! Na afloop zal 
Elke Klaassen van Houtspelmaatwerk een prachtige schmink op je gezicht zetten! Meld je snel aan! 
 
Pub quiz - 18 november in de Buitenplaats. Het maximum aantal deelnemers heeft zich inmiddels 
aangemeld. 
 
 
Voor overige activiteiten volg de wijkagenda op inSchuytgraaf.nl 
 
 



	

 
Het bestuur van wijkvereniging inSchuytgraaf.  

v.l.n.r.: Iris, René, Esther, Lineke, Emiel en Gabriël 
 
 

Graag tot ziens op onze komende activiteiten! 
 


