010

Workshop bloemschikken

Op donderdagavond 21 oktober
aanstaande organiseren we een
workshop bloemschikken. De avond
begint om 19.30 uur en staat onder
leiding van een deskundige. U kunt
een rond najaarstuk maken met een
diameter van 28 cm, vol gestoken
met diverse herfstmaterialen. Een
stuk waar je langer plezier van hebt
doordat de materialen indrogen. De
prijs hiervoor is € 22,50. Zelf neemt
u een onderschaal mee met een
diameter van 28 cm, bijvoorkeur met
een klein opstaand randje. Ook is
het mogelijk dat voor alle materialen
inclusief (eenvoudige) onderschaal
wordt gezorgd. De prijs komt dan op
€ 25,-. Graag bij opgave vermelden.
Heeft u belangstelling? Meldt u dan
aan bij:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Penningmeester gevraagd
De huidige penningmeester gaat
binnen het bestuur een andere portefeuille beheren. Door deze switch
komt de functie van penningmeester
vacant. Wij zijn daarom naarstig op

zoek naar iemand die ons bestuur
zou willen komen versterken, uiteraard met als doel het penningmeesterschap op zich te nemen. We zijn
ook van mening dat een extra kracht
wenselijk is omdat het bestuur
momenteel uit 6 personen bestaat.
Dat kan de besluitvorming bemoeilijken. Overigens is dat misschien wel
weer een positief element: u staat er
niet alleen voor! Mocht u interesse
hebben of in ieder geval nieuwsgierig zijn geworden, laat het ons dan
weten. Wij vertellen u graag meer
over de huidige gang van zaken. De
telefoonnummers van de bestuursleden kunt u op de achterkant van
deze nieuwsbrief vinden. Een e-mail
mag natuurlijk ook, deze kunt u
sturen naar:
info@buurthuisrengerspark.nl

Open Transvaal driebandentoernooi

Vorig jaar hebben we voor het
eerst het Transvaal driebandentoernooi georganiseerd. Dit toernooi was
een daverend succes en beslist voor
herhaling vatbaar. Daarom organiseren we dit toernooi opnieuw. Het
toernooi staat voor iedereen open,
deelnemers worden daarom verzocht zich zo snel mogelijk aan te
melden. We hebben tenslotte maar
plaats voor maximaal 32 deelnemers. De data waarop het toernooi
gespeeld gaat worden zijn 27 en
28 november. Zaterdag 27 november vinden de voorronden plaats,
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zondag 28 november vinden de 2e
ronde, de halve finales en de finale
plaats. Publiek is op beide dagen
van harte welkom. Aanvangstijden
worden in de volgende nieuwsbrief
bekend gemaakt. Aanmelden via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Zaterdagmiddagcafé

Zaterdagmiddag 2 oktober is het
weer zover: één van de bestuursleden staat dan vanaf 16.30 uur
voor u gereed met lekkere koffie,
thee, glaasje fris of een koel
biertje.
Natuurlijk zorgen we ook weer
voor een warme hap. Wat er op
het menu staat is nog niet bekend maar u laat zich natuurlijk
maar al te graag verrassen.
Het lijkt ons geweldig leuk dat u
ook eens uw buren mee neemt.
Ook de kleintjes zijn van harte
welkom, voor hen zijn er leuke
spelletjes te spelen waaronder
een Wii. Het is gewoon heel leuk
om uw buurtgenoten eens in een
andere omgeving te ontmoeten. Lekker bijkletsen onder het
genot van een borrel. U bent van
harte welkom.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Toneelclub Transvaalwijk?

AGENDA

Bij het opstellen van een lijst van
te organiseren activiteiten kwam het
voorstel naar voren om de mogelijkheid te onderzoeken tot het oprichten van een toneelclubje. In onze
beleving zou dit clubje een stuk in
kunnen studeren en dit bijvoorbeeld
ten tonele kunnen brengen tijdens
het jaarlijkse wijkfeest. Maar een
andere opzet behoort natuurlijk tot
de mogelijkheden. Wat wij daarvoor
zoeken zijn buurtgenoten die altijd
al eens een toneelstuk mee hebben
willen opvoeren en een persoon die
min of meer verantwoordelijk is voor
de choreografie. Bent u geïnteresseerd, laat het ons dan weten. Mail
naar:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Barpersoneel gezocht
Het bestuur heeft in haar laatste
vergadering de wens uitgesproken
om te komen tot een vaste bezetting achter de bar. Op de maandag-,
woensdag- en donderdagavond is
het buurthuis bezet door biljartclubs.
Daarnaast vinden er in de andere
zalen ook activiteiten plaats zoals de
schilderclub. Eens in de twee weken
is het buurthuis op vrijdagavond bezet door een kaartclub. Tot op heden
wordt de bar niet bemand, de clubs
bedienen zich zelf. Dat gaat op zich
redelijk goed maar om daar verandering in te kunnen brengen zijn we
op zoek naar één of meerder personen die de bar willen gaan beheren.
We kunnen daar geen financiële
vergoeding tegenover stellen, het
zal op vrijwillige basis moeten gaan.
Eigenlijk zijn we op zoek naar ouderen die tijd over hebben en zin in een
leuk uitdagend baantje, dit kan voor
één of meerdere avonden. Bent u
de persoon die we zoeken? Laat het
ons weten, bel met ons of mail naar
info@buurthuisrengerspark.nl

Contactgegevens
Buurthuis Rengerspark
Singelstraat 22
8917 BK Leeuwarden
058 - 2133067
internet: www.buurthuisrengerspark.nl
email: info@buurthuisrengerspark.nl
Rabobank nr: 1138.51.308
t.n.v. Stichting Transvaalwijk

Bestuur:
Adelheid Bekhof:
Peter Nijholt:
Jelle Hoekstra:
Karin Lebbink:
Hemmo de Groot:
Wiesje Houkes:

058 - 8447643
058 - 2131134
058 - 2131289
06 - 22747273
058 - 2136614
058 - 2158713

Aanmeldingen en verhuur:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
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Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur
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klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur

do. 21 OKT

Workshop Bloemschikken.
Aanvang: 19:30 uur
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klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur
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Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur
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27-28 NOV

Open Transvaal driebanden toernooi.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

