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Wijkfeest 2009

Velen van u zullen het zich wel
afgevraagd hebben: komt er dit jaar
weer een spetterend wijkfeest? De
organisatie is druk bezig en buigt
zich over de vraag of er dit jaar niet
iets speciaals georganiseerd zou
moeten worden. Reden? Het zou het
5e grote wijkfeest worden en dat is
toch wel speciaal. En er zou nog een
extra reden kunnen zijn: het wijkpanel (MTV-wijken) bestaat dit jaar 10
jaar en zou, om dit te kunnen vieren,
wel een groot feest voor alle drie
(Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk)
wijken willen organiseren. Onderzocht wordt of dit niet gezamenlijk
zou kunnen. De organisatie ziet
beslist mogelijkheden. We hebben
overigens vast een datum geprikt:
zaterdag 29 augustus. Reserveer
deze datum al vast in uw agenda
want dit spektakel mag u natuurlijk
niet missen.

Bestuursondersteuning
Het huidige bestuur van de stichting Transvaalwijk e.o. bestaat momenteel uit 5 personen. De taken zijn
als volgt verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester, beheer en pr
(wijkkrant en website). Eerlijk gezegd
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zouden wij wel meer ondersteuning
kunnen gebruiken. Met name op het
terrein van de financiën zouden we
wel extra hulp kunnen gebruiken.
Hoe dat werk exact ingevuld moet
worden is uiteraard in overleg af te
stemmen.
Ook op het terrein van het organiseren van activiteiten is ondersteuning gewenst. Dit kan als lid van het
bestuur maar dat is natuurlijk niet
noodzakelijk. Als u een activiteit wilt
organiseren voor de buurt dan stellen wij graag het buurthuis beschikbaar en zullen u daar waar mogelijk
verder ondersteuning bieden. Mocht
u interesse hebben dan kunt u
contact opnemen met één van de
bestuursleden.

Marathon van Leeuwarden

wers. Om de ervaringen achteraf uit
te kunnen wisselen is het buurthuis
vanaf 14.00 uur open. Deelnemer of
toeschouwer: het maakt niet uit, u
bent van harte welkom.

6 juni: zaterdagmiddagcafé
Zaterdagmiddag 6 juni zijn we
weer open tijdens ons inmiddels
zo vertrouwd zaterdagmiddagcafé. En dat is wel weer een bijzondere deze keer. Ter afsluiting
van de cursus digitale fotografie
tonen de cursisten hun kunsten
door middel van een expositie.
Onderwerp is de buurt. Wijkbewoners maar ook gebouwen e.d.
zijn ‘op de plaat’ vastgelegd.
Natuurlijk schenken wij weer
een borrel en kunt u zich te goed
doen aan een lekkere warme
hap. We rekenen op uw komst.
De deur staat, zoals u van ons
gewend bent, om 16.30 uur voor
u open.

Zondag 7 juni is het weer zover:
de marathon van Leeuwarden zal
plaats gaan vinden. Veel van onze
buurtgenoten zijn reeds volop in
training om één van de afstanden tot
een goed einde te brengen. Uiteraard onder aanmoediging van familieleden, buren en andere toeschou-

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Fototentoonstelling

De cursus digitale fotografie
onder leiding van fotografe Elske
Riemersma is afgelopen. De cursisten zijn allemaal erg enthousiast
en bereiden gezamenlijk een fototentoonstelling voor. Deze zal voor
het eerst op zaterdagmiddag 6 juni
aanstaande, tijdens het oergezellige
zaterdagmiddagcafé, te bezichtigen zijn. Hierbij nodigen wij u van
harte uit. De deur is vanaf 16.30 uur
geopend.

Gift van het wijkpanel

AGENDA

Het bestuur van buurthuis Rengerspark is verblijd met een gift van
het wijkpanel voor aanschaf van
een nieuwe geluidsinstallatie (met

verlichting). De huidige apparatuur
was oud en aan vervanging toe. De
nieuwe apparatuur zal vooral ingezet worden voor activiteiten voor
jongeren. Voor de jeugddisco e.d.
waren we altijd verplicht een dure DJ
in te huren. Met deze geluidsapparatuur zijn we in staat dit zelf te doen
(schuilt erin u een geweldige DJ?
Laat het ons weten).
Vanaf deze plaats willen wij het
wijkpanel van harte danken voor de
donatie. Misschien minder bekend
onder velen van u maar het wijkpanel ondersteunt het werk van het
buurthuis vaker. Daar zijn wij hun
uiterst dankbaar voor.

Kinderdisco 3 juli
Op vrijdag 3 juli is er weer een
kinderdisco in het buurthuis. Lekker
dansen of gek doen op muziek! Ook
kun je natuurlijk rustig in een hoekje
relaxen met je vrienden. Er is een
echte drive-in met discolampen en
een rookmachine. Hier kun je ook je
favoriete nummers aanvragen. De
disco is open van 18.30 uur tot 19.45
uur voor de kinderen tot ongeveer
6 jaar. Vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur
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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

kunnen dan de kinderen tot 12 jaar
zich uitleven. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Adelheid Bekhof
(058 8447643). De entree is 1,00 euro.

Zaterdagmiddagcafé
Aanvang: 16:30 uur
tentoonstelling digitale fotografie
Aanvang: 16:30 uur
Marathon Afterparty
Aanvang: 14:00 uur
Kinderdisco
Tot ± 6 jaar: 18:30 - 19:45 uur, vanaf ± 6 jaar: 20:00 - 21:30
Wijkfeest 2009
Meer informatie volgt!

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

