NIEUWSBRIEF WIJKVERENIGING
INSCHUYTGRAAF
Februari 2018
Beste leden van Wijkvereniging inSchuytgraaf,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Wijkvereniging
inSchuytgraaf.
Wij zien jullie graag bij een van onze activiteiten.
Heb je vragen, mail ze naar wijkvereniging@inschuytgraaf.nl
Hartelijke wijkgroet,
René, Esther Cappers, Emiel, Lineke, Gabriël en Esther Kruese
Terugblik: Kerstboomverbranding
We zijn het jaar op 6 januari gestart met onze eerste
traditionele activiteit nl de kerstboomverbranding.
Bekijk de sfeerbeelden op onze website:
www.inSchuytgraaf.nl/meters-hoog-vuurkerstboomverbranding-schuytgraaf
Nieuws vanuit het bestuur
Vertrek bestuurslid
-Iris Gebbing is gestopt als algemeen bestuurslid. Zij kon de
taken niet meer combineren met haar gezinssituatie. We
danken haar voor de inzet het afgelopen jaar.
-Esther Cappers stopt per 1 juli as met haar functie als
secretaris van de wijkvereniging. Na 6 jaar actief te zijn voor
wijkvereniging is het tijd om plaats te maken voor nieuwe
actieve leden.

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Esther Kruese

Vanaf november 2017 ben ik samen met mijn
vriend in Schuytgraaf komen te wonen. Het is een jonge,
groene wijk. Oorspronkelijk kom ik uit de Achterhoek, waar ik
ook actief was in het verenigingsleven. Het leek mij leuk dit
weer op te pakken in Arnhem en op deze manier deel uit te
maken van de leuke activiteiten die hier in de buurt
georganiseerd worden! Wijkvereniging inSchuytgraaf is een
actieve wijkvereniging met gezellige, laagdrempelige
activiteiten voor iedereen.
Groetjes Esther
Wijkvereniging inSchuytgraaf zoekt versterking!
Wijkvereniging inSchuytgraaf heeft als doel contact tussen
bewoners van Schuytgraaf te bevorderen en gezamenlijke
activiteiten te organiseren. Hierbij kan de wijkvereniging hulp
gebruiken en is op zoek naar nieuwe bestuursleden:

Secretaris m/v
Algemeen bestuurslid m/v
Eén keer in de maand vergadert het bestuur over
aankomende activiteiten. Naast het vergaderen,
bedenken van activiteiten en het uitvoeren hiervan
is er ook tijd voor gezelligheid.
Hoe meer mensen zich aanmelden als bestuurslid,
hoe beter de verschillende projecten en taken
verdeeld kunnen worden. Wil je vrijblijvend
kennismaken met het bestuur, neem dan contact
met ons op via wijkvereniging@inSchuytgraaf.nl

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV is woensdag 9 mei 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 mei aan te melden via
deze link:
www.inSchuytgraaf.nl/aanmelding-ledenvergadering

Aankomende activiteiten:
Schuytgraaf Bingo
Op zaterdag 10 maart van 20.00 tot 22.00 uur organiseert
Wijkvereniging inSchuytgraaf weer een Bingo-avond!
Inmiddels zijn alle beschikbare plaatsen gereserveerd,
aanmelden is niet meer mogelijk.

Paaseieren zoeken, Paasbingo en de GPS tocht!
Op zondag 1 april, 1e paasdag,
organiseert wijkvereniging
inSchuytgraaf het jaarlijkse
paaseieren zoeken + kinderbingo. Dit
jaar kan je je ook opgeven voor een
GPS tocht!
Zie de volgende pagina’s voor meer
informatie over deze activiteit!
Paaseieren zoeken (0 t/m 10 jaar) + kinderbingo
Op het terrein van De Buitenplaats zal om 10.30 uur de
zoektocht beginnen.
Er zijn drie leeftijdsgroepen:
0 t/m 3 jaar, 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 10 jaar.
De groep van 7 t/m 10 jaar en ouder gaat als team een puzzel
verzamelen en een rebus oplossen.
Aansluitend op het eieren zoeken zal
een bingo georganiseerd worden waar
leuke prijsjes te winnen zijn. Tot slot
krijgt ieder kind nog wat lekkers mee
voor thuis. De verwachte eindtijd is
11.30 uur.
De kosten voor deelname voor nietleden is €2,50 per kind. Voor leden
van de wijkvereniging is deelname
gratis.
GPS Paasspeurtocht (10 t/m 16 jaar)
We verzamelen om 14.00 in De Buitenplaats voor de briefing.
Je krijgt uitleg over de GPS tracker en de Samsung tablet. De
GPS en tablet krijg je als team mee. Om 14.30 uur loop je door
de wijk naar verschillende punten waar je vragen moet
beantwoorden of opdrachten moet uitvoeren. Deze voer je in
op je tablet waardoor je score realtime berekend wordt. Rond
16.00 uur kom je terug bij De Buitenplaats waar de
prijsuitreiking zal plaats vinden.
De kosten voor deelname voor niet-leden is €2,50 per kind.
Voor leden van de wijkvereniging is deelname gratis.

In verband met de organisatie en planning is het noodzakelijk
dat je je aanmeldt, dat kan t/m 25 maart.
Voor aanmelding ga naar:
https://www.inschuytgraaf.nl/aanmeldenpaasactiviteiten-2018

[POEBHBQSJMPNVVS
CJK%F#VJUFOQMBBUT
/BIFUFJFSFO[PFLFO[BMFSFFOQBBTCJOHPHFIPVEFOXPSEFO
%FLPTUFOWPPSFJFSFO[PFLFOJODMEFFMOBNFCJOHP[JKO
Ƚ QFSLJOE-FEFOWBOXJKLWFSFOJHJOHJO4DIVZUHSBBG
LVOOFO(3"5*4EFFMOFNFO/BBnPPQLSJKHFO
BMMFLJOEFSFOFFOWFSSBTTJOH


*O
*OWFSCBOENFUEFPSHBOJTBUJFFOQMBOOJOHJT
IFUOPPE[BLFMJKLEBUKFKFBBONFMEU%BULBO
PQPO[FXFCTJUFXXXJO4DIVZUHSBBGOM
"BONFMEFOLBOUNNBBSU

