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Sinterklaasintocht 2016
Op zondag 20 november hebben we Sinterklaas en zijn pieten verwelkomd. Ondanks de
harde wind waaide de mijter niet af en hebben we met ongeveer 950 bezoekers er een
zeer geslaagde intocht van gemaakt!

Kerstfair 2016
Op zondag 11 december vond de kerstfair plaats. Er hebben maar liefst 3 verschillende
koren opgetreden, hadden muziek verzorgd door de Schuytgraaf-band, we hadden dit
jaar verschillende nieuwe kramen en je kon heerlijk eten - verzorgd door de
Buitenplaats. Dit jaar hadden we ruim 800 bezoekers, dat zijn er zeker 200 meer dan
vorig jaar. We hebben veel positieve reacties gehad, van zowel kraamhouders als
bezoekers. We zullen er ook dit jaar zeker weer een feest van maken!

Kerstboomverbranding 2017
Op vrijdag 6 januari 2017
vond de
kerstboomverbranding plaats.
Er waren ongeveer 350
bezoekers en er zijn 230
bomen ingeleverd. Deze
enorme berg bomen door
Brandweer Arnhem-zuid wordt
aangestoken. Een aantal
gelukkigen wonnen met hun
kerstboom-lootje zelfs een
mooie Bioscoopbon!

Nieuw bestuurslid....
Dag buurtbewoners,
Mijn naam is Iris Gebbing (27) en in mei wonen ik en mijn vriend 2 jaar in de Waarden.
Wij hebben specifiek voor Schuytgraaf gekozen om de jonge, frisse en groene omgeving
– dit bevalt ons erg goed en hebben dan ook absoluut geen plannen om deze fijne wijk te
verlaten.
In mijn dagelijks leven werk ik als recruiter en HR-manager bij een kleine consultancy
organisatie gevestigd in Arnhem en Amsterdam en reis door het hele land.
Om buiten mijn werk en privé leven om meer in contact te komen met de buurt wilde ik
mezelf inzetten als vrijwilliger binnen een leuke en nuttige vereniging – zo ben ik
uitgekomen bij de wijkvereniging inSchuytgraaf. Graag zet ik mij in voor de
wijkvereniging om evenementen te laten ontstaan naar de behoefte van de wijk in al zijn
leeftijden - waar nieuwe tradities worden geboren!
Hopelijk ontmoet ik jullie gauw op een evenement!

Oproep: ben jij thuis in video-editing?
We willen graag van al onze activiteiten een promo-video hebben die we kunnen
gebruiken op social media en op de digitale muurkrant. Ben jij handig met een een
videocamera en kan je goed overweb met video-editing software? Of ken je iemand die
dat leuk zou vinden om te doen? Neem dan contact op wijkvereniging@inSchuytgraaf.nl!

Wordt je ook vrijwilliger van de wijkvereniging inSchuytgraaf?
Wij kunnen niet zonder leden bestaan, maar ook niet zonder vrijwilligers!
Wij zoeken nog vrijwilligers:
* Werkgroep vrijwilligers
* Hulp-op-de-dag-vrijwilligers
Werkgroep vrijwilligers vinden het net als wij leuk iets voor de wijk te betekenen en om
te organiseren, maar doen dat slechts 1 of sommigen zelfs enkele periodes per jaar en
dragen geen eindverantwoordelijkheid. Een bestuurslid stelt per activiteit een nieuwe
werkgroep samen, waar een aantal werkgroep-vrijwilligers (max 4) bij aansluiten. Zij
komen in de 2 maanden voorafgaand aan de activiteit 3-4 keer bij elkaar om de activiteit
te organiseren. Het budget is bekend. Er worden leuke ideeën uitgewisseld, een actielijst
gemaakt, taken worden verdeeld en ieder voor zich organiseert zijn of haar taken. In de

laatste werkgroepbijeenkomst wordt meestal een draaiboek opgesteld, waarbij ook het
aantal benodigde vrijwilligers bepaald wordt om de activiteit op die dag uit te kunnen
voeren. In de meeste gevallen helpen deze vrijwilligers uit enthousiasme ook mee op de
dag zelf.
Dan hebben we nog onze onmisbare Hulp-op-de-dag-vrijwilligers! Zij helpen ons op de
dag zelf met de activiteiten. Dat kan zijn van opbouw tot afbouw, het plaatsen en weer
verwijderen van de banners (hiervoor zoeken we nog 1 of 2 personen!), het uitschenken
van dranken, opruimen aan het eind, zeg het maar. Wil jij ons helpen om de steeds
groter wordende activiteiten soepel te laten verlopen? Hulp-op-de-dag-vrijwilligerswerk
kost je slechts enkele uren per activiteit of per jaar, maar je krijgt er energie voor terug
en ontmoet daarbij ook nog eens nieuwe mensen uit je wijk!
Mocht je ons willen helpen, meld je dan aan bij wijkvereniging@inSchuytgraaf.nl!

Komende evenementen…
Natuurlijk zijn we alweer druk met de organisatie van nieuwe evenementen! Hierbij volgt
een overzicht van de eerstkomende evenementen:
BINGO!!!
Zaterdag 18 maart van 20.00u – 21.30 uur
Locatie: De Buitenplaats
Inschrijfperiode is verlengd tot en met vrijdag 17 maart 2017.
Paaseieren zoeken & paasbingo
Zondag 16 april van 10.30 – 13.00 uur
Locatie: De Buitenplaats
Inschrijfperiode is tot en met vrijdag 7 april 2017.
Koningsdag
Donderdag 27 april van 09.00 – 13.00 uur
Locatie: De Buitenplaat
Tot ziens op onze komende activiteiten!
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