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Kinderkledingbeurs

Maatschappelijke stage

Ieder jaar organiseren we een kinderkledingbeurs. Daar blijkt voldoende animo voor te bestaan, zowel van
de zijde van de verkopers als van de
kopers. Een kwart van de opbrengst
van de verkochte goederen komt
ten goede van het buurthuis. Helaas
ontbreekt het ons aan vrijwilligers
die deze zaterdagochtend met ons
willen organiseren. Vandaar deze
oproep: mocht u tijd en zin hebben
om ons te helpen laat het ons dan
weten. Voor de organisatie van deze
activiteit kunt u contact opnemen
met Adelheid Bekhof (058-8447643)
of een mail sturen naar het emailadres:
info@buurthuisrengerspark.nl

Leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten in het 3e of 4e leerjaar een maatschappelijke stage volgen. Dat komt ons mooi uit. Wij zijn
namelijk op zoek naar jongeren die
een aantal activiteiten voor jongeren
willen organiseren. Voor jongeren,
door jongeren zeg maar. Jongeren
in de wijk die nog geen passende
stage hebben gevonden kunnen zich
aanmelden bij het bestuur. We zijn
op zoek naar een drietal jongeren
in de leeftijd van 14-16 jaar. Onder
begeleiding van het bestuur zullen
die leuke, spannende activiteiten organiseren. Lijkt ons fantastisch leuk.
Aanmelden kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Lentefeest
Zaterdagavond 20 maart aanstaande zal in het buurthuis een
fantastisch lentefeest worden gehouden. Iedereen tussen de 18 en 88 jaar
wordt uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Een definitief programma is
er nog niet maar dat het een spetterend feest gaat worden dat staat
vast. Nadere informatie volgt in de
nieuwsbrief van maart. Reserveer
deze datum vast in uw agenda!

Kaarten

De klaverjassers hebben hun eerste bijeenkomst van het nieuwe
jaar weer gehad. Mocht u ook een
enthousiast kaarter zijn dan bent u
van harte welkom. De speeldata zijn
12 en 26 februari, 12 maart, 2 april
(paaskaarten) en 9 april (slotavond).
De kaarters beginnen om 19.30 uur.

Biljarten
Dit jaar zullen de biljartteams van
het buurthuis het opnemen tegen de
biljarters van buurthuis Tjerk Hiddes.
Op donderdagavond 4 februari aanstaande zullen de teams de degens
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6 februari: zaterdagmiddagcafé

Ja, moet deze activiteit eigenlijk
nog wel geïntroduceerd worden?
Het traditionele zaterdagmiddagcafé staat voor 6 februari gepland. Hete koffie of thee of een
koud pilsje, het maakt allemaal
niet uit het staat gewoon voor u
klaar. En als klap op de vuurpijl:
een overheerlijke warme hap
waardoor u thuis niet meer hoeft
te koken. Super toch! De deur
staat vanaf 16.30 uur voor u
open. Wij zien u graag.

(keus is in dit geval misschien beter) voor de eerste keer kruisen in
buurthuis Tjerk Hiddes. De thuiswedstrijd zal vermoedelijk in maart
gaan plaatsvinden, een definitieve
datum is nog niet vastgesteld. In de
volgende nieuwsbrief hopen we u
daar meer over te kunnen vertellen.
Mocht u overigens interesse hebben
om deel te nemen aan de wekelijkse
competities dan bent u van harte
welkom. We spelen op woensdag- en
donderdagavond, de deur staat voor
u open.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Nieuwjaarsduik 2010

De Leeuwarder Nieuwjaarsduik
wordt al een aantal jaren georganiseerd vanuit buurthuis Rengerspark en mag zich in een nog
steeds groeiende belangstelling
verheugen. Niet in deelnemers dit
jaar. Hadden we twee jaar terug,
vorig jaar werd de sprong op last
van de burgemeester verboden, 75
springers, dit jaar namen ruim 50
Liwwadders de sprong in het koude
grachtwater. Daarentegen waren er
vele honderden toeschouwers, het
weer zal daar een belangrijke rol in
hebben gespeeld. We hebben het
geweldig getroffen, het weer was
fantastisch. De organisatie stelde
de onverwachte aanwezigheid van
burgemeester zeer op prijs. Na de
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sprong was het nog vele uren uiterst
gezellig in het buurthuis, deelnemers
en belangstellenden werden voorzien van warme snert. Buurtbewoner
Durk van der Veen had opnamen van
de sprong gemaakt, deze beelden
werden op groot scherm vertoond.
Een dergelijk evenement is niet
mogelijk zonder sponsoren, vanaf
deze plaats willen we hen daar nog
hartelijk voor bedanken. Naast het
bewegend beeld zijn er ook honderden foto’s genomen. Van twee fotografen, Johan Sijtsma en Renske van
den Bosch, hebben wij de prachtige
kiekjes gekregen. U kunt ze bekijken
op de site van het buurthuis:
www.buurthuisrengerspark.nl

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

4 FEB

Biljarten tegen Buurthuis Tjerk Hiddes (Uit).
Aanvang: 20:00 uur

6 FEB

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

wo. 12 FEB

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

wo. 26 FEB

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

za. 6 MRT

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

za. 20 MRT

Lentefeest.
Meer info in de volgende nieuwsbrief

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

