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Open ‘Transvaal’ driebandentoernooi

Zaterdag 12 en zondag 13 december organiseert buurthuis Rengerspark haar eerste Open ‘Transvaal’
driebandentoernooi. Iedere biljartende buurtgenoot wordt hierbij van
harte uitgenodigd deel te nemen
aan dit bijzondere toernooi. Bij
voldoende deelname worden er 8
poules van 4 spelers geformeerd.
Deze poules spelen zaterdag 12 december de voorronde. De beste twee
van iedere poule plaatsen zich voor
de volgende ronde die op zondag
gespeeld gaat worden. De winnaars
van deze 4 poules strijden om de
titel ‘Transvaal Driebandenkampioen’.
Om de kosten te kunnen bestrijden
vragen wij u een inleg van € 7,50.
Omdat we in ons speelschema maar
plaats hebben voor maximaal 32
deelnemers is een snelle opgave
gewenst. U kunt zich aanmelden via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Verbouwing buurthuis
De geplande verbouwing van
het buurthuis blijkt een kwestie
van lange adem te zijn. Het bestuur
heeft een aanvraag voor subsidie
bij de gemeente ingediend. Zodra
de gemeente ons verzoek heeft

gehonoreerd kunnen we onze pijlen
voor meer geld richten op andere
mogelijke subsidieverstrekkers. We
moeten dus nog geduld uitoefenen.
De oproep aan u allen om lid te
worden van onze vereniging ‘Vrienden van Buurthuis Rengerspark’ is
goed ontvangen. Veel buurtgenoten
hebben de machtigingskaart ingevuld. Het inzamelen van de kaarten
is nog niet overal gebeurd, mocht u
de kaart reeds ingevuld hebben dan
mag u die ook bij het buurthuis in
de brievenbus deponeren. Buurtbewoners die liever geen machtiging
willen ondertekenen maar wel een
eenmalige bijdrage voor de verbouwing willen storten kunnen dit doen
op rekeningnummer: 6781.13.785
onder vermelding van Buurthuis
Rengerspark.

Sinterklaas
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Workshops vilten

Zondagmiddag 15 en 29 november aanstaande organiseren we weer
workshops vilten in het buurthuis.
Onder de deskundige leiding van
Sonja Burgerjon komen de fraaiste
creaties tot stand. De workshops
starten beide om 14.00 uur en sluiten
om 17.00 uur. Deze activiteit mag
zich altijd verheugen in een geweldige belangstelling. Mocht u dus
deel willen nemen dan dient u zich
zo spoedig mogelijk aan te melden.
Natuurlijk kunt u zich ook voor beide
keren inschrijven. Er zijn wel kosten
aan deelname verbonden, exacte
bedragen zijn nog niet bekend maar
rekent u maar op ongeveer € 15.00
per keer. Er is plaats voor maximaal
10 cursisten per keer. U kunt u aanmelden via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

7 november: zaterdagmiddagcafé

Het kan natuurlijk niet anders:
Sinterklaas komt ook dit jaar weer
naar ons genoeglijk buurthuis.
Een bijzondere happening, vooral
voor de jongste kinderen van onze
buurt. We verwachten Sinterklaas en
Zwarte Piet op woensdagmiddag 2
december. Ouders worden verzocht
om hun kinderen van te voren aan te
melden. Dit kan via e-mail:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Voor aanvullende informatie, zoals aanvangstijd, kunt u terecht bij
Renske, tel: 06 14063805

Zoals in de vorige nieuwsbrief
al is aangekondigd hebben we
zaterdag 7 november aanstaande een bijzonder zaterdagmiddagcafé. Speciaal omdat dan
de band ‘De Struners’ voor ons
komt optreden. Terwijl u een
kopje koffie, thee of een lekkere
borrel nuttigt, spelen de heren
van deze band de mooiste nummers voor u. Mag u eigenlijk niet
missen! De deur van het buurthuis staat vanaf 16.30 uur voor
u open. Zoals u al enige tijd van
ons gewend bent zorgen we ook
voor een warme hap, bespaart u
nadien thuis veel rompslomp in
de keuken. Tot zaterdag.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Cursus communicatie

AGENDA

De heer van der Laan heeft aangeboden op een 5-tal dinsdagavonden
een cursus communicatie te willen
organiseren. De cursus die gegeven
wordt betreft een basiscursus waarvoor geen voorkennis vereist is en
is voor alle leeftijdsgroepen toegankelijk. Immers; ‘Communiceren doen
we allemaal’.
Voordat er aan de cursus begonnen
wordt vind er een korte (telefonische) intake plaats zodat de heer Van
der Laan weet wat je wilt leren en
ervaren. De cursist weet dan ook ongeveer wat hij/zij van de cursus kan
verwachten. Je specifieke leervragen
worden zoveel mogelijk in de cursus
verwerkt. Afhankelijk van de vragen
die er leven kan er veel aan de orde
komen. Om die reden wordt er van

de cursist een actieve rol verwacht.
Door middel van de beproefde incident methode kunnen mogelijk veel
vragen beantwoord worden. Hoe ga
ik om met weerstand? Hoe maak ik
duidelijk wat ik bedoel? Hoe luister
ik goed naar een ander? Hoe vertel ik
het mijn leidinggevende wanneer ik
het ergens niet mee eens ben? Hoe
ontvang ik kritiek? Een aantal vragen
van de vele vragen waar iedereen
wel eens mee worstelt. Tijdens de
cursus gaan we het hier over hebben. Behalve de incident methode
komen er andere theorieën en methodieken aan bod, waardoor meer
inzicht in de communicatie verkregen kan worden.
De docent, Harry van der Laan, heeft
veel ervaring met het verzorgen van
communicatietrainingen aan kleine
groepen. De cursus communicatie
wordt gegeven in een groep van 4
tot 10 personen. De grootte van de
groep staat garant voor persoonlijke
aandacht van de docent.
Bij voldoende deelname zal de cursus op 5 dinsdagavonden van 19.30
uur tot 21.00 uur in het buurthuis
worden gehouden. Kosten zijn

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
afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voor meer informatie kan contact op
worden genomen met de docent.
Die is bereikbaar op tel 0519 562487
of per e-mail h.vdlaan@knid.nl

vr. 6 NOV

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

za. 7 NOV

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

zo. 15 NOV

Workshop vilten.
Aanvang: 14:00 uur, kosten ± € 15,00

vr. 20 NOV

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

zo. 29 NOV

Workshop vilten.
Aanvang: 14:00 uur, kosten ± € 15,00

wo. 2 DEC
za. 5 DEC
za. 12 DEC

Sinterklaas in het buurthuis.
Aanmelden verplicht. Info: Renske, 06 14063805
Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur
Voorrondes Open ‘Transvaal’ driebandentoernooi.
Zo 13 dec. 2e ronde.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

