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Sinterklaasfeest op woensdag 1 december

Kom zaterdag 30 oktober aanstaande allen naar het buurthuis! Een
stel enthousiaste vrijwilligers is bezig
een gezellige kledingbeurs te organiseren. Al veel inbrengers hebben
toegezegd hun spullen te koop aan
te willen bieden. Wilt u kinderkleding
en/of speelgoed inbrengen dan kunt
u contact opnemen met Simone
Bergsma; telefoonnummer 0582164778 of 06-36323425. U bent natuurlijk allen van harte welkom om te
komen kijken en eventueel te kopen.
De deur is vanaf 10 uur open.

Natuurlijk komt Sinterklaas ook
dit jaar naar buurthuis Rengerspark.
Speciaal voor de kinderen van onze
wijk. We verwachten de goedheiligman op woensdagmiddag 1 december, natuurlijk met zijn Zwarte Pieten.
Mocht u graag met uw kind(eren)
aanwezig willen zijn dan kan dat
natuurlijk. Meldt u zich dan aan op
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Graag uw naam en adres opgeven
alsmede het aantal kinderen en de
leeftijd. In de volgende nieuwsbrief
zullen we u nader informeren over
begintijd en dergelijke.

Open Transvaal driebandentoernooi

Vrienden van buurthuis
Rengerspark
Onze ledenwerfactie voor de
Vereniging Vrienden van buurthuis
Rengerspark van vorig jaar heeft vele
leden opgeleverd. Mocht u nog geen
lid zijn dan kunt u zich nog steeds
aanmelden. Dat kan via
info@buurthuisrengerspark.nl
Ons is echter ook duidelijk geworden
dat niet een ieder lid wil worden,
maar wel bereid is een bijdrage voor
het buurthuis over te hebben. Die
zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Daarom volgt hier nog een keer ons

De aanmeldingen voor het driebandentoernooi stromen binnen.
Inmiddels hebben we al 30 deelnemers. Om het toernooi goed te kunnen laten verlopen is het maximaal
aantal deelnemers 32, er kunnen dus
nog maar 2 bij. We onderzoeken de
mogelijkheid om misschien tijdelijk
een extra biljart bij te laten plaatsen. In dat geval zouden er nog 16
biljarters mee kunnen doen. Mocht
u interesse hebben meld u dan per
omgaande aan! Op zaterdag 27

r 20
e
b
m
e
v
No

november spelen we de voorronden,
op zondag spelen we de 2e ronde,
halve finales en natuurlijk een spannende finale. We starten zaterdag om
13.00 uur en eindigen de voorronden
om ca. 22.00 uur. Zondag starten we
al om 11.00 uur, de finale zal omstreeks 16.00 uur worden gespeeld.
Het belooft een fantastisch toernooi
te worden. Publiek is daarom ook
van harte welkom.

Zaterdagmiddagcafé

Zaterdagmiddag 6 november
is ons zo bekend en vertrouwd
café weer open. We zien u daar
graag. Onder het genot van een
bakje koffie of een lekker koud
biertje kunt u met uw buurtgenoten gezellig bijkletsen. Het
barpersoneel zal ook zijn best
doen om u van een lekkere
warme hap te voorzien. Wat de
pot schaft is nu nog niet bekend
maar dat het u zal smaken is op
voorhand zeker.
Ons café is een bijzonder café
want het hele gezin in van harte
welkom. Ook ‘de kleintjes’ zijn
van harte welkom. Leuke spelletjes, waaronder een Wii staan
voor hun gereed. De deur staat
vanaf 16. 30 uur voor u open.

Kijk ook eens op www.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

Winterbarbecue!

AGENDA

Noteer alvast in uw agenda:
winterbarbecue in het buurthuis op
zaterdag 12 februari 2011. Hoewel
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nog ver weg is de organisatie al
enthousiast aan de slag gegaan…
houd voor meer informatie daarom
de komende nieuwsbrieven nauwlettend in de gaten.

Nieuwjaarsduik 2011
Op 1 januari aanstaande is het
weer zover! Onze Nieuwjaarsduik. Als
een van de weinigen in Nederland
springen we in de gracht en gaan de
deelnemers kopje onder. Daar moeten we alle respect voor hebben. Natuurlijk hopen we weer op een groot
aantal deelnemers (meer dan 100??)
en een zeer groot publiek. De sprong
staat, zoals vanouds, voor 14.00 uur
gepland. Nadien bent u van harte
welkom in ons buurthuis voor een
kopje koffie, snert, glühwein of een
nieuwjaarsborrel!

Transvaalwijk en de Historische Kwis
Namens onze wijk hebben Jaap
de Groot en Sip van der Weide deel
genomen aan de Historische Kwis
van Leeuwarden. Deze, door de
Historische vereniging Aed Levwerd
georganiseerde kwis, werd in de

30 OKT
5 NOV
6 NOV
19 NOV
27 NOV
28 NOV
1 DEC
4 DEC

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
raadzaal van het stadhuis gehouden.
Onze afvaardiging heeft daarbij uitstekend gepresteerd. Van de zestien
deelnemende teams wisten ze een
keurige 3e plaats in de wacht te slepen. Proficiat heren!

Kinderkleding & Speelgoedbeurs.
Aanvang: 10:00 uur
klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur
Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur
klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur
Voorrondes Open ‘Transvaal’ driebandentoernooi.
Wedstrijden 13:00, 15:15, 17:30 en 19:45 uur
2e ronde Open ‘Transvaal’ driebandentoernooi.
Start 11:00 uur, Finale ± 16:00 uur
Sinterklaas in het buurthuis.
Aanvang: zie volgende nieuwsbrief
Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

