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Lentefeest

stellen. Dit zal plaatsvinden tijdens
het traditionele zaterdagmiddagcafé. Reserveer die datum vast in uw
agenda.

M

Zaterdagmiddagcafé

Maatschappelijke stage

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. Lekker dansen op swingende
muziek uit de afgelopen decennia!
De entree is gratis!

Op onze oproep om jongeren
de mogelijkheid te bieden hun
maatschappelijke stage bij het
buurthuis te lopen hebben we nog
niet voldoende reacties ontvangen.
Jongeren die voor jongeren één of
meerdere activiteiten willen organiseren kunnen zich aanmelden bij het
bestuur. Het bestuur zal daar waar
mogelijk assistentie verlenen bij de
organisatie van leuke activiteiten.
Aanmelden kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Kaarten

Exposities
Zondag 28 maart zal het buurthuis een aantal uren open zijn in
verband met een expositie verzorgd
door Gerda van Asperen. Zij zal dan
een deel van haar werk voor u allen
tentoonstellen. Het buurthuis zal om
ongeveer 15.00 uur open zijn. Een
andere bijzondere expositie staat
voor zaterdagmiddag 5 juni gepland.
De vaste maandagavond schilderclub zal dan eigen werk ten toon

Onze vaste kaarters spelen op
vrijdag 9 april een bijzondere ronde.
Voor deze avond staat het zogenaamde paaskaarten geprogrammeerd. Mocht u het bijzonder leuke
spel klaverjassen beheersen en zin
en tijd hebben dan bent u van harte
welkom. De eerste ronde start om
ongeveer 19.30 uur.

Op zaterdagmiddag 3 april en
1 mei zal het buurthuis in het
teken staan van het inmiddels
zo vertrouwde zaterdagmiddagcafé. Even uit de dagelijkse
sleur, lekker bij kletsen, een leuk
spelletje spelen of een biljartje
leggen. Het kan en mag allemaal. Wij zorgen voor koffie,
thee, fris of een borrel. En natuurlijk spant de verantwoordelijk barmedewerker voor een
lekkere warme hap zodat u thuis
niet meer hoeft te koken.
Wat op het menu staat? Dat laten we over aan de fantasie van
de kok. Beide zaterdagmiddagen is de deur van het buurthuis
vanaf 16.30 uur voor u geopend.
Oh ja… durf echt de stap eens
te nemen en kom binnen, de
laatste tijd zien we steeds meer
buurtbewoners verschijnen
maar het buurthuis is groot
genoeg voor nog meer gezellige
mensen.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Biljarten

welkom bent om ‘onze jongens’ aan
te moedigen. De eerste wedstrijd
vangt om 19.00 uur aan.

Schoonmaak
Donderdagavond 18 maart
aanstaande zullen ‘onze’ biljarters de
thuiswedstrijd tegen buurthuis Tjerk
Hiddes gaan spelen. Een gedegen
voorbereiding is in gang gezet omdat de uitwedstrijd kansloos werd
verloren. De biljarters van de clubjes
‘Rengerspark’(spelen op woensdagavond) en ‘De Gouden Bal’(spelen
op donderdagavond) hebben in het
prachtige buurthuis van Tjerk Hiddes slechts 4 partijen in winst weten
om te zetten. In 6 partijen bleek de
tegenstander te sterk.

In één van de voorgaande
nieuwsbrieven heeft het bestuur een
oproep geplaatst voor hulp bij het
schoonmaken en houden van het
buurthuis. Wij zijn heel blij u mede te
kunnen delen dat wij erin geslaagd
zijn 2 enthousiaste buurtbewoners
te vinden die deze taak gezamenlijk
willen opnemen. Sofie van Loon
boent, schrobt en poetst op zaterdag het buurthuis helemaal schoon.
Daarnaast zal Mees van de Graaf
iedere dag de toiletten reinigen en
overige schoonmaakwerkzaamheden voor zijn rekening nemen.

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

Uiteraard kunnen ze wel enige
steun gebruiken zodat u van harte

do. 18 MRT

AGENDA

vr. 19 MRT

Biljarten tegen Buurthuis Tjerk Hiddes (Thuis).
Aanvang: 19:00 uur
Klaverjassen.
Aanvang: 20:00 uur

za. 20 MRT

LenteFeest.
Aanvang: 20:30 uur, entree: gratis

zo. 28 MRT

Expositie Gerda van Asperen.
Aanvang: 15:00 uur

3 APR

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

vr.

9 APR

Paas klaverjassen.
Aanvang: 20:00 uur

za.

1 MEI

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

za.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

