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Juni 20
Wijkfeest zaterdag 3 juli

Noteer met kapitale letters in
uw agenda voor zaterdag 3 juli het
gezellige WIJKFEEST, wederom in het
prachtige Rengerspark. We hebben
weer een flitsend programma met
voor een ieder iets leuks. Natuurlijk
gaan we ’s ochtends van start met
de vrijmarkt, is er een kinderkermis
aanwezig en hebben we ’s middags
een toernooi voor straten-, familie- of vriendenteams. Volleybal en
touwtrekken staan in ieder geval
op het programma. Nieuw zijn het
Bungee-jumpen en de spectaculaire
Kuipjesteekbaan. Daar moet een
ieder toch wel aan mee doen. We
houden ook rekening met het WK
voetbal, een groot scherm zal aanwezig zijn. Indien het Nederlands elftal
moet spelen dan gaan we met z’n
allen hen aanmoedigen. ’s Avonds
is er eten en natuurlijk muziek. We
rekenen op uw aller komst.

Verbouwing
Eindelijk is het dan zover, het
buurthuis wordt verbouwd. Na
jaren van voorbereiding is er eindelijk voldoende geld om het

meest noodzakelijke aan te pakken.
Aanvankelijk hadden we het plan
opgevat om het gehele gebouw te
strippen en opnieuw op te bouwen
en in te richten. Financieel leek dit
echter niet haalbaar zodat nu eerst
de toiletgroep en de keuken zullen
worden vernieuwd. Het damestoilet
zal tevens als invalidentoilet worden
ingericht. We zijn nog op zoek naar
meer subsidieverstrekkers in de
hoop nog meer verbeteringen door
te kunnen voeren. Een nieuwe bar
staat hoog op ons wensenlijst, maar
ook achterstallig onderhoud heeft
hoge prioriteit. Achter moet alles
opnieuw geverfd en zal ook mogelijk
het een en ander vervangen moeten
worden. De kajuit bijvoorbeeld verkeerd in erbarmelijke toestand. Een
start is echter gemaakt en daar zijn
we vreselijk mee in onze nopjes.

donderdag 24 juni in uw agenda. De
wedstrijden hebben wisselende aanvangstijden, op maandag begint de
wedstrijd om 13.30 uur, op zaterdag
om 13.30 uur en op donderdag om
20.30 uur. Het buurthuis is een half
uur voor aanvang van de wedstrijd
open. Mocht Nederland de volgende
ronde(n) halen dan zullen wij ook
deze wedstrijden op groot scherm
tonen. Zorg dat je er bij bent. In het
oranje gekleed is geen must maar
verhoogt natuurlijk wel de sfeer.
Iedereen is welkom.

Zaterdagmiddagcafé

WK voetbal

Op zaterdag 5 juni stond het het
traditionele zaterdagmiddagcafé gepland. Helaas kan deze
activiteit door de verbouwing
niet doorgaan.

Nog even en dan barst het WKvoetbal in Zuid-Afrika los. Nederland
heeft zich ook weten te plaatsen
voor dit mondiale toernooi en
wij gaan de wedstrijden op groot
scherm uitzenden. Reserveer daarom
alvast maandag 14, zaterdag 19 en

De expositie van de schilderclub
zal dan ook op een latere datum
plaatsvinden.
In een van de volgende nieuwsbrieven volgt meer informatie
over de juiste datum voor de
expositie.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Bezorgers gevraagd
De nieuwsbrief in de huidige
vorm verschijnt ongeveer 8 keer per
jaar. Als bestuur oriënteren we ons
momenteel op een andere verschijningsvorm, ook kijken we zeer kritisch naar de frequentie van uitgave.
Niet uit te sluiten valt dat we de
nieuwsbrief minder vaak zullen doen
laten verschijnen. Daar zijn meerdere
redenen voor aan te voeren, één
daarvan is het tekort aan bezorgers.
Naast een aantal vaste bezorgers rust
de bezorging voor een groot deel op
de schouders van het bestuur. Graag
roepen wij daarom wijkbewoners
op om ons te helpen. We zoeken
mensen die een klein deel van onze
wijk van de nieuwsbrief willen voorzien, in de regel geldt dat er per keer
maximaal een half uur gemoeid gaat
met de bezorging. Mocht u interesse
hebben, laat het ons dan weten via
bestuur@buurthuisrengerspark.nl
Bellen met één van de bestuursleden
mag natuurlijk ook..

Schoonmaak buurthuis
Nog niet zolang geleden hebben
we via de nieuwsbrief een oproep
geplaatst voor een schoonma(a)k(st)
er voor het buurthuis. We mochten
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ons toen gelukkig prijzen met een
tweetal enthousiaste buurtbewoners die ieder een aantal uren per
week het gebouw schoon houden.
Helaas heeft één van de twee, in
verband met privé omstandigheden,
moeten bedanken. We zijn daarom
met spoed op zoek naar een nieuwe
schoonma(a)k(st)er. Het gaat om
ca. 3 uur per week en er staat een
geringe vergoeding tegenover. Misschien helpt het om aan te geven
dat we over nieuwe toiletten en een
nieuwe keuken beschikken.

Vrienden van het buurthuis
Al meer dan een jaar geleden
hebben we machtigingskaarten in
de wijk verspreid in de hoop daarmee van de buurtbewoners jaarlijks
een bijdrage te mogen innen voor
onder andere het onderhoud van
het gebouw. De ging niet zonder
slag of stoot. Zo hebben we, om de
incasso automatisch te kunnen laten
plaatsvinden, zelfs van bank moeten
wisselen. Maar het lijkt nu eindelijk
geregeld zodat wij bij onze donateurs in juni hun bijdrage kunnen
laten afschrijven. Midde-

5 JUNI

ma. 14 JUNI

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

Aanmeldingen en reserveringen:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

len die we hard nodig hebben om de
verbouwing te kunnen betalen. Hierbij willen we alle donateurs van harte
bedanken. Mocht u nog niet donateur zijn maar dit wel willen worden
laat het ons dan weten via:
bestuur@buurthuisrengerspark.nl
Bellen mag natuurlijk ook.

Zaterdagmiddag Café. Gaat helaas niet door
ivm de verbouwing.
WK voetbal Nederland - Denemarken.
Aanvang: 13:00 uur

za. 19 JUNI

WK voetbal Nederland - Japan.
Aanvang: 13:00 uur

do. 24 JUNI

WK voetbal Nederland - Kameroen.
Aanvang: 20:00 uur

za.

3 JULI

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

Wijkfeest 2010.
Zie het programmaboekje

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

