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Vereniging Vrienden van
Buurthuis Rengerspark

een ieders belang.

Vilten

Bijgaand treft u een machtiging
aan. Hiermee stelt u ons in staat eens
per jaar een door u zelf vastgesteld
bedrag automatisch van uw rekening
af te laten schrijven. Wij verzoeken u
hierbij de machtiging in te vullen en
klaar te leggen. Binnenkort zullen wij
de ondertekende machtiging bij u
komen afhalen. Alvast onze hartelijke
dank voor uw medewerking.

Geachte buurtbewoner,

Cursus digitale fotografie

Eens in de maand vindt op zondagmiddag een workshop vilten
plaats. Deze workshops mogen
zich verheugen op een geweldige
deelname. De workshop voor zondag 29 maart is alweer volgeboekt.
Om in de vraag te kunnen voorzien
wordt er aanstaande zaterdagmiddag 7 maart een extra workshop
georganiseerd. Voor deze middag
zijn nog enkele plaatsen vrij. De start
is om 13.00 uur. Mocht u interesse
hebben, laat het ons weten via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

In de nieuwsbrief van februari
deelden wij u mee dat het bestuur
van de Stichting Transvaalwijk e.o.
werkte aan de oprichting van een
nieuwe vereniging. De Vereniging
”Vrienden van Buurthuis Rengerspark”. De oprichting is nu een feit!
Deze vereniging heeft tot doel om
de werkzaamheden van de stichting Transvaalwijk e.o (financieel) te
ondersteunen. Een eerste belangrijke
taak voor de nieuwe vereniging zal
zijn de plannen tot verbouw van het
buurthuis aan de Singelstraat mede
mogelijk te maken. Hier is veel geld
voor nodig. Het bestuur heeft aanvragen voor subsidiering ingediend
bij overheden en een aantal particuliere fondsen maar komt dan nog
geld te kort. De nieuwe vereniging
maakt het mogelijk om extra noodzakelijke aanpassingen uit te voeren.
Uiteraard gaat dat alleen maar
op als we voldoende leden werven.
Hoe meer leden, hoe meer er mogelijk is! En laten we eerlijk zijn: iedere
buurtbewoner van de Transvaalwijk
en omgeving zou toch eigenlijk lid
moeten worden? Wij rekenen daarom op uw steun. Een buurthuis dat
voldoet aan de eisen van de tijd is in

7 maart: zaterdagmiddagcafé

De in de nieuwsbrief van februari aangekondigde cursus digitale
fotografie is reeds vol geboekt! Een
groep van 12 enthousiaste buurtbewoners heeft laten weten interesse te hebben. Zij zullen onder de
deskundige leiding van beroepsfotografe Elske Riemersma de (on)mogelijkheden van hun digitale camera
leren kennen. De cursus bestaat uit
een 6-tal bijeenkomsten op dinsdagavond.

Na de workshop vilten staat de deur
van het buurthuis weer voor u open
voor het traditionele zaterdagmiddagcafé. Naast een lekkere borrel
serveren we ook een warme hap
zodat u ’s avonds niet meer hoeft te
koken. Voor de jongeren onder ons
is er een prachtig poolbiljart. Verder
zijn er prachtige nieuwe spelletjes
aangeschaft met als topattractie
misschien wel de nieuwe wii. Daar
wil toch iedereen wel eens mee
oefenen? Ja, waarschijnlijk zelfs de
ouderen onder ons.

De cursus start op 31 maart. Wie
weet, misschien levert deze cursus
weer een leuke tentoonstelling op in
het buurthuis. We wensen de cursisten leuke, leerzame avonden toe.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Biljartwedstrijd tegen
Blauwhuis
De jaarlijkse tweekamp tegen de
biljarters van het voormalige café
Blauwhuis staat weer voor de deur.
We ontvangen de tegenpartij op
zaterdagavond 28 maart aanstaande.
De wedstrijd begint om 20.00 uur. U
bent van harte welkom. In april staat
de uitwedstrijd gepland. Deze wordt
tegenwoordig gehouden in café
Coby.

Quiz

huis gaan plaatsvinden, een vaste
datum hebben we nog niet geprikt.
Deelname kan per team. Dit kan
een straatteam zijn maar ook een
familie- of vriendenteam is van harte
welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf een team op de been te
brengen: geen probleem we delen u
op de avond in in een ander team.

Biljartles voor jongeren
Fries topbiljarter Tammo Bijlsma
heeft aangeboden voor jongeren in
de buurt een korte cursus biljarten
te willen organiseren. In een paar
avonden brengt hij de jeugd de
grondbeginselen van deze prachtige
sport bij. Aanmelden kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Saturday Night Fever

AGENDA

Eén van de onderdelen van de
laatste zeskamp tijdens het wijkfeest vormde een prachtige quiz. De
quizmasters van toen, Anne Draisma
en Hemmo de Groot, bereiden een
nieuwe voor. De vragen worden op
een groot scherm geprojecteerd en
opgeluisterd met geluidsfragmenten
of bewegende beelden. De avond zal
op een zaterdag in april in het buurt-

We hebben weinig reacties
mogen ontvangen op onze oproep
om te reageren over de zin van een
Saturday Night Fever. Die reacties
die we wel hebben mogen ontvangen waren overigens positief over
het initiatief. Wel werd de suggestie
meegegeven tijdig bericht te doen
van de datum. Hierbij doen we nog
een keer een oproep: laat ons weten
wat u van een dergelijke swingavond
vind. Mail ons via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

vr. 6
za. 7
vr. 20
za. 28
zo. 29
di. 31
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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

Klaverjassen
Om de twee weken vindt er op vrijdagavond een klaverjasavond in het
buurthuis plaats. Circa 20 spelers zijn
momenteel aanwezig, verdeelt over
5 speeltafels. Een extra speeltafel is
altijd welkom dus mocht u interesse
hebben: er is vrije inloop. De eerstvolgende wedstrijd is vrijdag 6 maart
aanstaande. Start is om 19.30 uur. U
bent van harte welkom.

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur
Vilten + Zaterdagmiddagcafé. Met warme maaltijd!
Aanvang: 13:00 uur + 16:00 uur
Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur
Biljartwedstrijd Buurthuis vs Blauwhuis.
Aanvang: 20:00 uur
Workshop vilten.
Van 14:00 - 17:00 uur
Cursus Digitale fotografie.
Aanvang: 19:30 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

