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Vereniging Vrienden van
Buurthuis Rengerspark

Geachte buurtbewoner,
Tijdens het laatste wijkfeest heeft
het bestuur van buurthuis ‘Rengerspark’ u geïnformeerd over het
voornemen om het buurthuis te willen verbouwen. Het gebouw aan de
Singelstraat is midden jaren ’60 van
de vorige eeuw van woonhuis tot
buurthuis verbouwd. In de daarop
volgende decennia hebben enige
kleine verbouwingen of aanpassingen plaatsgevonden maar groot onderhoud is nimmer gepleegd. Zowel
het interieur als het exterieur van het
pand is daarom aan vernieuwing toe.
Om alles in één keer te realiseren zou
ideaal zijn maar is niet haalbaar. Wij
hebben daarom het plan opgevat
om de verbouwing gefaseerd uit te
voeren. De toiletgroep en de keuken
zullen daarom met voorrang aangepakt worden.
Om dit te kunnen realiseren zijn
wij op uw steun aangewezen. Om de
plannen financieel haalbaar te maken is een nieuwe vereniging in op
richting die tot doel heeft (financiële)
steun aan de stichting Transvaalbuurt e.o. te geven. Deze stichting is
eigenaar van het pand. De nieuwe
vereniging draagt de naam: ‘Vereniging Vrienden van Buurthuis
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Rengerspark’. En zeg nu zelf: moet
niet elke buurtbewoner lid van deze
vereniging worden? Ja toch? Tenslotte worden er veel leuke activiteiten
door en in het buurthuis georganiseerd (zie ook deze nieuwsbrief ).
Bij de nieuwsbrief van maart zult
u een machtiging aantreffen. Wij
verzoeken u deze straks in te vullen.
Daarmee machtigt u het bestuur
jaarlijks een door u zelf vooraf vastgesteld bedrag van uw rekening af
te schrijven. De machtiging zal in de
maand maart bij u afgehaald worden. Wij rekenen op uw steun! Word
lid!

Bloemschikken

De mogelijkheid is aanwezig om,
onder deskundige leiding, een workshop bloemschikken in het buurthuis
te volgen. Deze workshop is vastgesteld op dinsdagavond 24 februari.
We starten om 19.30 uur. De kosten
liggen tussen de 10 en 12,50 euro.

Vilten

In december van het vorige jaar
zijn er twee workshops vilten georganiseerd. In januari heeft er al een
vervolgbijeenkomst plaats gevonden. Gezien de enthousiaste reacties
zullen er ook in februari en maart
vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd. De data zijn zondag 22
februari en 29 maart. De middagen
starten om 14.00 uur en eindigen ca.
17.00 uur. Mocht u interesse hebben,
laat het ons dan weten. Mail naar:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

7 februari: Zaterdagmiddagcafé
Zaterdag 7 februari openen wij de
deuren van het buurthuis weer voor
het inmiddels zo vertrouwde zaterdagmiddagcafé. Lekker ontspannen biljarten, een kaartje leggen,
alles kan niets moet. Geen zin in een
spelletje maar wel zin in een babbel. Ook dat kan en zelfs onder het
genot van een kop warme koffie of
een lekker koel biertje. Voor de jongeren onder ons bestaat sinds kort
de mogelijkheid om te poolbiljarten. Zij worden dan ook van harte
uitgenodigd. Uiteraard zorgen wij
ook weer voor een lekkere warme
hap. De deur van het buurthuis is
vanaf 16.00 uur open. Wij ontvangen u graag.

Geïnteresseerden verzoeken wij
zo spoedig te reageren, dan kunnen
wij de materialen gaan bestellen. Op
de avond zelf dienen de deelnemers
een eigen bord mee te nemen. Aanmelding kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Nieuwjaarsduik

Biljartles voor jongeren

Helaas, helaas…, het heeft niet
zo mogen zijn. De zevende Leeuwarder Nieuwjaarsduik in een met een
ijslaag bedekte stadsgracht. Alles
was geregeld, dit keer samen met de
scoutingclub Burmania. Burgemeester Crone vond het echter, na overleg
met diverse instanties, onverantwoord om de sprong door te laten
gaan. Volgend jaar beter.

Topbiljarter Tammo Bijlsma heeft
aangeboden om een basiscursus biljarten voor jongeren (14 tot en met
18 jaar) te willen geven. In vier tot
zes avonden brengt Bijlsma jongeren
de basisbeginselen van het biljarten
bij. De groep mag niet te groot zijn.
Jongeren die belangstelling moeten
dit dus snel kenbaar maken via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Saturday Night Fever

Contactgegevens
Buurthuis Rengerspark
Singelstraat 22
8917 BK Leeuwarden
058 - 2133067
internet: www.buurthuisrengerspark.nl
email: info@buurthuisrengerspark.nl
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

Cursus digitale fotografie

AGENDA

Beroepsfotografe Elske Riemersma is weer bereid gevonden om
ook dit jaar, bij voldoende deelname,
een cursus digitale fotografie te
willen verzorgen. Deze cursus zal
uit een zestal dinsdagavond bijeenkomsten bestaan en in april starten.
Mocht u interesse hebben, laat het
ons weten. Kunnen wij definitieve
afspraken met de cursusleidster
maken. Aanmelding kan via e-mail:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Sinds enkele jaren organiseert
het buurthuis voor de jongere ouderen onder ons een zogenaamde
Saturday Night Fever. Tijdens deze
avonden kunt u, meestal op jaren
80 en 90 muziek, dansen. Helaas

za. 7

FEB

heeft de organisatie moeten
vaststellen dat de interesse voor
deze uiterst gezellige avonden achteruit loopt. Graag willen we daarom
weten of er nog voldoende animo
onder de buurtbewoners bestaat
voor een dergelijke dansavond. En
eh… familie, kennissen, iedereen
is welkom. Mail ons als je interesse
hebt:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Een reactie per mail verplicht u overigens tot niets.

Zaterdagmiddagcafé. Met poulebiljart voor jongeren
Aanvang: 16:00 uur

zo. 22 FEB

Workshop vilten.

di. 24 FEB

Bloemschikken

zo. 29 MRT

Workshop vilten.

Van 14:00 - 17:00 uur

Aanvang: 19:30 uur

Van 14:00 - 17:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

