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Roodbaardavond in het
Buurthuis

Bij deze nodigt de Leeuwarder
VVD-fractie u van hart uit voor een
Roodbaardavond in het buurthuis.
Op dinsdag 19 mei 2009 beginnen
we om 19:00 uur met een kopje koffie/thee en een presentatie van Jan
van Buiten, een hovenier die veel van
wandeltuinen weet.
Rond 20:00 uur maken we onder
leiding van Oltman Auckema een
wandeling via het Rengerspark naar
de Oude Stadsbegraafplaats (ontworpen door tuinarchitect L.P. Roodbaard). Terug in het buurthuis kunt
u nog praten over de mogelijkheid
van een arboretum in Leeuwarden.
De VVD wil daarvoor een initiatief
nemen. Uw input is daarbij natuurlijk
van harte welkom en zal gebruikt
worden bij dit initiatief.
Het is een openbare avond dus
geef deze vooraankondiging gerust
door binnen uw netwerk! Wel graag
even van tevoren aanmelden via:
kvasbinder@leeuwarden.nl
in verband met de planning.

Café de Kronkel in Rengerspark
Per 3 mei wordt het buurthuis
elke zondagavond verhuurd aan
AanZet. Dit is een stichting die in
heel Friesland projecten biedt voor
en door mensen met een psychische kwetsbaarheid (zoals depressie, borderline, burnout, angsten of
adhd). Hierbij gaan we uit van ieders
kwaliteiten en mogelijkheden om
naar vermogen mee te doen in de
maatschappij.
Elke zondagavond heeft AanZet
in het buurthuis een sociaal café met
als naam ‘café de Kronkel’. Dit café is
geopend van 19:00 tot 22:30 uur. Het
café wordt gerund door vrijwilligers.
Doel van het café is om mensen een
laagdrempelige plek te bieden waar
zij een gezellige avond kunnen doorbrengen. Daarbij is ook het bevorderen van maatschappelijke integratie
een oogmerk. Café de Kronkel heeft
de afgelopen jaren in het Aanloophuis in de Bagijnestraat gezeten en
was al een tijdje op zoek naar een
nieuwe locatie. We zijn enorm blij
dat we het buurthuis Rengerspark
hebben gevonden: het prachtige
buitenterras, de mogelijkheden voor
activiteiten, de prettige bereikbaarheid en de samenwerking met het
buurthuis.

Mei 20

We nodigen belangstellenden uit
de buurt van harte uit om eens aan
te waaien en een praatje te komen
maken in ons café.

2 mei: zaterdagmiddagcafé
Zaterdagmiddag 2 mei is het
weer zover. Ons maandelijks
café zal dan weer plaatsvinden.
De vorige bijeenkomst was een
daverend succes. Tientallen
bezoekers telden we, velen kwamen voor de prachtige werken
van de schilderclub. En dat was
terecht, de expositie is het bezichtigen meer dan waard.
Wilt u de schilderijen ook nog
zien? Dat kan zaterdagmiddag
nog, daarna zullen de schilderijen weer naar hun makers gaan.
Voor de kids zijn er de gebruikelijke spelletjes. En natuurlijk
zorgen we weer voor een warme
hap. Oh ja.. de deur van het
buurthuis staat om 16.30 uur
voor u open!

Café de Kronkel is nog op zoek
naar vrijwilligers die minimaal 1x per
maand een avond in het café willen
werken en willen meedenken over
het café en eventueel activiteiten
willen organiseren. Kijk op
www.st-aanzet.nl voor meer informatie en de vacature van het café of bel
naar 058-284 90 20.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Pokeravond voor de jeugd

Fototentoonstelling
De deelnemers aan de cursus digitale fotografie bereiden een tentoonstelling voor. Ze hebben de opdracht
gekregen om de wijk ’op de plaat’
vast te leggen. De opening van deze
tentoonstelling staat gepland voor
het zaterdagmiddagcafé van juni. In
de volgende nieuwsbrief zullen we u
daar verder over informeren.

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

De jongeren kunnen op vrijdagavond 15 mei weer pokeren in het
buurthuis. De organisatie van deze
avond ligt in handen van Hemmo de
Groot en Maarten Hoekstra. Er wordt
niet om geld maar wel om mooie
prijzen gestreden. We beginnen om
20:00 uur. Opgave kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

AGENDA

za. 2
zo. 3
di. 12

Marathon van Leeuwarden
De marathon van Leeuwarden zal
op zondag 7 juni plaats gaan vinden.
Ook uit onze wijk zijn veel buurtbewoners in training voor één van de
te lopen afstanden. De deelnemers,
maar ook hun supporters, zijn zondagmiddag 7 juni vanaf 14:00 uur
van harte welkom in het buurthuis
voor een drankje. Kunnen de opgedane ervaringen worden uitgewisseld.

MEI

MEI

MEI

vr. 15

MEI

di. 19

MEI

za. 6
zo. 7

JUNI

JUNI

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

Zaterdagmiddagcafé
Aanvang: 16:30 uur
Café Kronkel.
Aanvang: 19:00 uur
Cursus digitale fotografie.
Aanvang: 19:30 uur
Pokeravond voor de jeugd.
Aanvang: 20:00 uur
Roodbaardavond.
Aanvang: 19:00 uur
Zaterdagmiddagcafé + tentoonstelling digitale fotografie
Aanvang: 16:30 uur
Marathon Afterparty
Aanvang: 14:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

