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Vaste activiteiten

Al vele jaren verzorgt Renske
Wijnberg naaicursussen in het
buurthuis. Iedere maandag- en
dinsdagavond helpt zij een groepje
enthousiast dames, en voor hen die
niet op de avond kunnen is zijn ook
op dinsdagochtend in het buurthuis
te vinden. Op meerdere vrijdagavonden vindt er een uiterst gezellig
kaartavond plaats. Er wordt om een
leuke prijzen gekaart maar gezelligheid voert de boventoon. Oh ja… er
wordt geklaverjast. Op de woensdagen donderdagavond tenslotte wordt
er gebiljart. Libre voert de boventoon maar ook het driebanden is de
laatste tijd steeds meer in trek. Voor
al deze activiteiten geldt: mocht u
interesse hebben, loop eens binnen.
Proef de sfeer en bepaal dan of u zelf
ook actief deel wenst te gaan nemen.

Verbouwing
Het zal velen van u niet zijn
ontgaan dat er in de maanden mei
en juni veel is gebeurd in het buurthuis. De timmermannen Dennis v/d
Laan en Roelof v/d Veen hebben
het buurthuis een geweldige facelift gegeven. De nieuwe toiletten
en keuken zijn op een vakkundige

manier geplaatst. Thomas Westra
heeft met passie het nodige stucwerk voor ons uitgevoerd. Het
noodzakelijke verfwerk is inmiddels
ook grotendeels afgerond zodat de
benedenverdieping van het buurthuis er weer ‘spik en span’ uitziet.
Deze uiterst noodzakelijke verbouwing is mogelijk gemaakt door een
financiële tegemoetkoming van de
gemeente maar ook van vele andere
subsidieverstrekkers. En last but
not least heeft de wijk door de vele
donaties aan het buurthuis het mede
mogelijk gemaakt. Het bestuur is een
ieder daar zeer erkentelijk voor en
wenst een ieder hierbij dan ook nog
hartelijk te bedanken. Mocht u het
resultaat willen zien, kom dan gerust
eens langs. U bent van harte welkom.

Workshop djembé
Tijdens het laatste wijkfeest heeft
de organisatie een interessante
workshop djembé kunnen organiseren. Helaas was het aanvangstijdstip
niet voldoende bij iedereen bekend
zodat mogelijke geïnteresseerden
de workshop niet hebben kunnen
volgen. Met de cursusleider is toen
afgesproken dat we een herhalingsworkshop zouden organiseren. Deze
staat nu voor zaterdagavond 18
september gepland. Mocht u dus interesse hebben: kom gewoon langs.
Ook zij die niet zelf willen spelen
maar wel als publiek aanwezig willen zijn natuurlijk van harte welkom.
De avond start om 20.00 uur.
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Zaterdagmiddagcafé

Na een aantal maanden gedwongen rust is het weer zover:
het o zo vertrouwde zaterdagmiddagcafe gaat een nieuw
seizoen in. We starten op zaterdag 4 september aanstaande, de
deuren zijn vanaf 16.30 voor een
ieder geopend. Het barpersoneel
zal er alles aan doen om u een
aangename namiddag te bezorgen: koffie, thee, fris of een koel
biertje staan voor u gereed. En
natuurlijk zorgen we ook dit jaar
weer voor een warme hap, dat
bespaart u thuis veel gedoe om
nog te moeten koken. Voor het
barpersoneel is het ook een stuk
aangenamer geworden met de
nieuwe keuken. Was het voorheen nog wel een beetje schipperen in de oude keuken, met
de huidige inrichting moeten ze
in staat zijn een heerlijke hap
te bereiden. De keuken nog niet
gezien?? Kom zaterdagmiddag
4 september langs, wij tonen
u graag de nieuwe toiletten en
keuken.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Wijkfeest

nieuwe attracties bungee-jump en
kuipje steken mochten zich op een
grote belangstelling verheugen. De
bal op de vijver doet het ook ieder
jaar goed. Ondanks het feit dat er
niet zeer veel aanmeldingen binnen
waren gekomen voor de barbecue
was deze wel heel lekker en gezellig.
De avond werd op een fantastische manier afgesloten door dj Rene.
Al met al een dag voor herhaling
vatbaar.

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

We mogen met z’n allen weer terug zien op een uiterst gezellig wijkfeest. Het weer was, op een kleine
bui na, goed en de programmering
liep naar wens. De mini zeskamp
leverde een nieuwe winnaar op: de
Lijsterstraat. Zij mogen de cup met
de grote oren een jaar behouden. De

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

Aanmeldingen en reserveringen:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Thomas Westra Stucadoorsbedrijf
Vakmanschap voor een eerlijke prijs
www.stucadoorleeuwarden.nl 06-33090034

AGENDA

za.

4 SEPT

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

za. 18 SEPT

Workshop djembé.
Aanvang: 20:00 uur

vr. 24 SEPT

klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur

za.

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

2 OKT

vr. 8 OKT

klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

