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Cursus digitale fotografie

Dinsdag 31 maart start voor de
derde keer de cursus digitale fotografie. Deze staat onder deskundige
leiding van beroepsfotografe Elske
Riemersma. Maar liefst 12 deelnemers hebben zich aangemeld. De
meeste geheimen van hun digitale
camera zullen tijdens de 6 dinsdagavonden worden ontrafeld. We
wensen hun veel succes.

Workshop ketting maken
Woensdagavond 22 april organiseren we een workshop ketting
maken. Onder begeleiding van
Beads&Co gaat u zelf aan de slag om
een fraaie ketting te maken. Hun assortiment bevat meer dan 1000 verschillende soorten kralen en diverse
benodigdheden om mooie kettingen
te maken. Kosten voor deze workshop bedragen € 15,00. De workshop
gaat alleen door bij voldoende deelname. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden op:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Quiz

Vrienden van buurthuis
Rengerspark
Zoals u weet is de oprichting
van de vereniging ‘Vrienden van
buurthuis Rengerspark’ een feit. Om
lid te worden hoeft u alleen maar
de machtigingskaart, die wij bij
de nieuwsbrief van maart hebben
gevoegd, in te vullen. Misschien is
de kaart al bij u opgehaald, anders
komen we zeer zeker nog langs.
Mocht u ons willen helpen dan kunt
u de ondertekende machtiging ook
in de brievenbus van het buurthuis
werpen. Wij blijven u, vooral via de
nieuwsbrief of de site, informeren
over de ontwikkelingen.

De quizmasters Anne Draisma
en Hemmo de Groot zijn druk in de
weer om een nieuwe quiz te maken. De vragen zullen op een groot
scherm worden geprojecteerd en
opgeluisterd met geluidsfragmenten
of bewegende beelden. We hebben
ook een datum geprikt: vrijdagavond
24 april aanstaande. De quiz begint
om 20.00 uur. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Deelname kan individueel of per team. Straat-, vrienden- of
familieteams, iedereen is welkom.
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Biljartwedstrijd tegen
Blauwhuis
De jaarlijkse wedstrijd tegen de
biljarters van café Blauwhuis kon helaas niet doorgaan. De training van
onze biljarters in de Friesche Club
en het geheime trainingskamp op
Ameland heeft de tegenstander kennelijk zoveel angst ingeboezemd dat
zij geen voldoende spelers meer op
de been konden krijgen. Hopenlijk
kan de wedstrijd in het najaar alsnog
doorgaan.

Zaterdagmiddagcafé met
Schilderijententoonstelling
Het zaterdagmiddagcafé van april
is om meerdere redenen bijzonder! In tegenstelling tot u van ons
gewend bent starten we niet om
16.00 uur maar om 16.30 uur. In het
verleden is gebleken dat de meeste
bezoekers pas op of na dat tijdstip
komen. Vandaar. Daarnaast is het
komende café bijzonder vanwege
een tentoonstelling van de werken vervaardigd door de cursisten
van de schildersclub. Al vele jaren
komen zij op maandagavond in het
buurthuis bijeen om hun talenten
te etaleren. Deze avonden staan
onder de deskundige leiding van
Jan Dijkstra. Wij ondersteunen het
idee van een tentoonstelling van
harte en hopen u in grote getale te
mogen begroeten. Uiteraard schenken wij thee, koffie of een borrel en
voor een warme hap zorgen we ook
weer.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Vilten

zin van een zogenaamde Saturday
Night Fever. Mailen kan naar het
bekende e-mail adres:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Klaverjassen
Zoals al vaker gemeld in de
nieuwsbrief voorziet het vilten in een
geweldige behoefte. De workshop
van zondagmiddag 29 maart is volgeboekt. Over een mogelijk vervolg
van deze gezellige workshop zullen
wij u blijven informeren.

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

Saturday Night Fever

AGENDA

Swingen op muziek uit de 70-, 80en 90-er jaren? We staan nog steeds
open voor reacties van de jongere
oudere buurtbewoners over de (on)

Kom vrijdagavond 3 en/of 17 april
naar het buurthuis voor de tweewekelijkse kaartavond. Circa 20 spelers
zijn momenteel aanwezig, verdeelt
over 5 speeltafels . Er wordt om leuke
prijzen gekaart. We starten om 19.30
uur.
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Workshop vilten.
Van 14:00 - 17:00 uur
Cursus Digitale fotografie.
Aanvang: 19:30 uur
Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur
Zaterdagmiddagcafé + tentoonstelling schilderclub
Aanvang: 16:30 uur
Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur
Workshop ketting maken.
Aanvang: 20:00 uur
Quiz.
Aanvang: 20:00 uur
Zaterdagmiddagcafé
Aanvang: 16:30 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

