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Lezing bergbeklimmen
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kinderen aanmelden via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Overige informatie kan ingewonnen
worden bij Adelheid Bekhof, tel. 058844764

Nieuwjaarsduik 2009
Vrijdagavond 28 november aanstaande zal Hans Achterbosch een lezing verzorgen over bergbeklimmen.
Het berg klimmen haalt de laatste
tijd regelmatig het nieuws, niet in de
laatste plaats vanwege de ernstige
ongevallen die hebben plaatsgevonden. Dat de sport echter niet
alleen nadelige gevolgen kent maar
voor velen een geweldige uitdaging
vormt, is ook duidelijk. Hans Achterbosch heeft al veel bergen ‘bedwongen’ en kan daar vreselijk leuk over
vertellen. In zijn lezing zal hij ons met
name meenemen naar de beklimming van de grootste berg ter wereld: de Mount Everest. Zijn verhaal
zal hij ondersteunen met prachtige
beelden. Een avond die u niet mag
missen! Wij rekenen daarom op uw
aller komst, de lezing start om 20.00
uur. De deur van het buurthuis staat
al om 19.30 uur voor u open.

Sinterklaas
Zoals ieder jaar zal Sinterklaas met
Zwarte Piet ook dit jaar het buurthuis
bezoeken. Hij komt woensdagmiddag 3 december. Ouders kunnen hun

Op 1 januari aanstaande zal de
Nieuwjaarsduik van Leeuwarden
weer plaatsvinden. De organisatie rekent op meer dan honderd
deelnemers. De duik wordt dit jaar
georganiseerd met de Scoutingclub
‘Burmania’. Deze vereniging bestaat
komend jaar 80 jaar en wil het jubileumjaar feestend openen. Zij komen

daarom ook met een groot aantal
deelnemers! De springers gaan om
14.00 uur, in de gracht bij het pondje
aan de Noordersingel, te water. Dit
jaar zal de sprong in het koude water
opgevrolijkt worden met muziek van
een band. Met de verloting kunt u
een 4 gangen diner met overnachting in één van de prachtige kamers
van het Stadhouderlijk Hof winnen.
Na de sprong heten wij u nog van
harte welkom in het buurthuis. Daar
kunt u nog terecht voor een kop
warme snert, chocomelk, glühwein
etc.

Filmavond

We proberen het nog een keer.
Een filmavond voor de jongeren van
de buurt. Op een groot scherm zal
een spannende film worden vertoond. We rekenen dit keer op een
hogere opkomst. Daarom hierbij de
oproep aan de jongeren om samen
met vrienden en vriendinnen langs
te komen. We houden de minimum
leeftijd op 12 jaar. De film start om
20.30 uur. Oh ja….. de datum is zaterdagavond 20 december.

6 december:
Zaterdagmiddagcafé
Op zaterdag 6 december openen we
de deuren van het buurthuis wederom voor het traditionele zaterdagmiddagcafé. Vanaf 16.00 uur bent u
van harte welkom. De meest ideale
plaats om de Sinterklaasavond met
buurtgenoten te evalueren. Heeft
de Sint u een geweldig gedicht doen
toekomen of heeft u leuke cadeau’s
gekregen? Laat het ons weten onder het genot van een kop koffie of
thee maar ook een lekker glas wijn
of koel flesje bier is verkrijgbaar.
Tegen zeer schappelijke prijzen.
Vanaf ongeveer 17.00 uur kunt een
heerlijk bord warme snert krijgen.
We zien u graag komen.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Kindervoorstelling Draaioargellân

De voorstelling vindt plaats op
dinsdag 23 december en begint om
14:00 uur.

De Sake Syn Saken deed al eerder
een try out in Buurthuis het Rengerspark. De voorstelling die we toen
speelden was OPROMJE.

Sensoor Fryslân; een gesprek van mens tot mens.

Nu is er een nieuwe voorstelling:
DRAAIOARGELLÂN. Sake Hijlkema en
Wytze van der Meer zijn acteurs en
muzikanten in deze Friese muziekvoorstelling. DRAAIOARGELLÂN is
een kindervoorstelling bestemd voor
de onderbouw van de basisschool.
Dit wil niet zeggen dat volwassenen
geen plezier aan deze voorstelling
kunnen beleven!
De spelers worden wakker in een
fantasie wereld en vinden een draaiorgel. Door kinderlijk over-enthousiasme vernielen zij de slinger van
het orgel en het grote avontuur kan
beginnen. De koning voelt zich niet
geroepen om te zorgen voor een
nieuwe slinger en de tamales verkoper heeft veel, maar geen oplossing
voor dit grote muzikale vraagstuk.
De dreiging die om de hoek komt
als er een vreemde Japanse vechtersbaas ten tonele verschijnt kan
moeilijk worden bezworen.Van wie
is die stem waardoor het verhaal wel
eens goed af zou kunnen lopen?

AGENDA

za.

Buurthuis Rengerspark
Singelstraat 22
8917 BK Leeuwarden
058 - 2133067

Kent u dat gevoel van je hart eens
willen luchten, behoefte hebben aan
iemand die echt naar je luistert.

internet: www.buurthuisrengerspark.nl
email: info@buurthuisrengerspark.nl

De onderwerpen die tijdens de
gesprekken naar voren komen zijn
zeer uiteenlopend: eenzaamheid,
rouwverwerking, relationele problemen, gezondheid, seksueel geweld,
neerslachtigheid. Mensen die te
maken hebben (gehad) met huiselijk
geweld, kunnen wij doorverwijzen
naar een informatielijn over huiselijk
geweld. Onze hulplijn is 24 uur per
dag, 7 dagen per week te bereiken
op het nummer: 058-2132000
Heb je ruimte in je: hart, hoofd en
je agenda wordt dan vrijwilliger bij
Sensoor Fryslân. Vrijwilligers vinden
en binden heeft voor ons allemaal de
hoogste prioriteit, want om 24 uur
per dag bezetting te hebben vraagt
nogal wat menskracht en inzet.
Iedereen met enige levenservaring
die belangstelling heeft voor andere
mensen, en die wekelijks voldoende
tijd heeft kan zich aanmelden als
vrijwilliger.
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Contactgegevens

NOV

Bestuur:
Adelheid Bekhof:
Peter Nijholt:
Jelle Hoekstra:
Karin Lebbink:
Hemmo de Groot

058 - 8447643
058 - 2131134
058 - 2131289
06 - 22747273
058 - 2136614

Aanmeldingen en reserveringen:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

U kunt bellen met Sensoor Fryslân via telefoonnummer 058 212
0343 (maandag tot en met vrijdag).
Bekijk ook eens onze website
www.fryslan.sensoor.nl

Lezing Bergbeklimmen
Aanvang: 20:00 uur

3 DEC

Sinterklaas in het buurthuis.
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Zaterdagmiddagcafé. Met heerlijke snert!
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Informatie: Adelheid Bekhof 058 8447643

Aanvang: 16:00 uur
Filmavond voor de jeugd.
Aanvang: 20:30 uur
Kindervoorstelling Draaioargellân.
Aanvang: 14:00 uur
Nieuwjaarsduik
Aanvang: 14:00 uur.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

