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Halloween Kinderdisco

Mocht u interesse hebben dan kunt
u contact met mevrouw Wijnberg
opnemen. Zij is bereikbaar op 0650811230.

Schilderen
Ook op de maandagavond is het
buurthuis bezet door een schilderclub. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom.
Vrijdagavond 30 oktober aanstaande zal er een groots Halloween
feest voor de jongeren tot 12 jaar
in het buurthuis worden gehouden. Meld je aan via de site van het
buurthuis en ehhh… kom uiteraard
verkleed. Je kunt nu al vast met je
outfit aan de slag. Van 18.30 uur tot
19.45 uur is er disco voor de kinderen
tot ongeveer 6 jaar. Van 20.00 uur
tot 21.30 uur is het dan de beurt aan
de kinderen tot ongeveer 12 jaar. De
entree is 1 euro.
Wanneer je, als ouder denkt:
“Wat leuk, ik zou wel willen helpen
bij deze actviteit.” Aarzel dan niet en
geef je op als vrijwilliger bij Adelheid
Bekhof. (844 7643).

Naailes
De naailessen van Renske Wijnberg zijn ook weer begonnen. Deze
gezellige bijeenkomsten voor zowel
beginnende als gevorderde naaiers
vinden plaats op maandag en dinsdag. Er zijn twee avondgroepen en er
is één ochtendgroep. Er is nog plaats
voor een paar nieuwe deelnemers.

Klaverjassen

Eens in de twee weken is het
buurthuis op de vrijdagavond bezet
door de klaverjassers. De groep is
de laatste tijd al groter geworden
maar nog steeds is er plaats voor
meer deelnemers. Tijdens een uiterst
gezellige avond kunt u strijden om
fraaie prijzen. Iedereen is van harte
welkom, de eerst volgende kaartavond is vrijdag 9 oktober. Aanvang
19.30 uur.
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Zo ook de biljartcompetities op de
woensdag- en de donderdagavond.
Mocht u interesse hebben, loop
dan gewoon binnen. U bent altijd
welkom, ook als toeschouwer. De
biljarters starten om 20.00 uur.

3 oktober: zaterdagmiddagcafé
Aanstaande zaterdagmiddag
starten we weer met het inmiddels vertrouwde zaterdagmiddagcafé. De deuren van het
buurthuis zijn vanaf 16.30 uur
voor een ieder weer geopend.
Kunt u weer gezellig bijkletsen
met andere buurtbewoners.
De barmedewerkers hebben de
koffie en thee gereed maar ook
schenken zij graag een lekker
glas wijn, bier of fris.
Wij maken het u graag helemaal
gemakkelijk door voor een fantastische warme hap te zorgen,
hoeft u thuis niet meer te koken!
Wat zaterdag op het menu staat
houden we nog even geheim. Tot
zaterdag.

Biljarten
De “R” is weer in de maand en dan
beginnen ook veel sportcompetities.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Terugblik wijkfeest

Het is alweer enige tijd geleden
dat we gezamenlijk het wijkfeest
hebben mogen vieren. Dit keer niet
alleen voor de Transvaalwijk maar
ook voor de Muziek- en Vogelwijk.
Reden voor deze uitbreiding was
het tienjarig bestaan van het MTVwijkpanel. We kunnen met z’n allen
terugzien op een uiterst geslaagde
dag.
Enige dissonant in het geheel was
wellicht de opkomst te noemen. De
organisatie had min of meer gerekend op een verdubbeling van het
aantal bezoekers van voorgaande
jaren maar dat hebben we niet
gehaald. De indruk bestaat dat er
van de twee andere wijken weinig
bewoners de stap hebben durven
nemen om naar het Rengerspark te
komen. Dat is jammer, de organisatie
zal zich daarom ook beraden over de
toekomst van (de grootte van) het
wijkfeest.
Maar nogmaals: het feest was
geslaagd en we hadden terechte
winnaar bij de vierkamp. De cup

‘met de grote oren’ staat dit jaar in de
Transvaalstraat. We hebben vernomen dat de captain van het team,
Anne Zijlstra, de cup prominent op
de schoorsteenmantel heeft staan.
We wensen hem en zijn team er veel
plezier mee. Het feest had niet zo’n
groot succes kunnen zijn zonder de
financiële bijdrage van het wijkpanel
en de vele sponsoren uit de wijk.
Daar zijn we hen zeer erkentelijk
voor.

AGENDA

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

Herfstdecoraties maken

058 - 8447643
058 - 2131134
058 - 2131289
06 - 22747273
058 - 2136614

Aanmeldingen en reserveringen:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

valt aan eikenblad, groot beukenblad
etc. Meet van te voren op hoelang
de Guilande ongeveer moet worden
(bijvoorbeeld voor de schouw).
Woensdag 28 oktober kunt u in
het buurthuis een HerfstGuirlande
komen maken. U neemt zelf herfstblad voor de guirlandebasis mee.
Met andere herfstmaterialen (deze
zullen aanwezig zijn) wordt de guirlande gedecoreerd. U heeft ongeveer
2 plastic (grote) draagtassen min of
meer droog blad nodig; te denken

za. 3

OKT

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

vr. 23 OKT

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

wo. 28 OKT
vr. 30 OKT
za. 7 NOV

De kosten zijn € 17,50. U kunt zich
aanmelden via e-mail:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
We starten woensdag 28 oktober om
20.00 uur.

Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur

9 OKT

vr.

Contactgegevens

Herfstdecoraties maken.
Aanvang: 20:00 uur, kosten: € 17,50
Halloween Kinderdisco.
Tot 6 jaar: 18:30 tot 19:45

7 - 12 jaar: 20:00 tot 21:30

Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur

