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Transvaal driebandentoernooi op 27 en 28 november

Het feest begint woensdag om ongeveer 14.30 uur. De Sint en zijn Pieten
verwachten we tegen 15.00 uur.

Winter barbecue!
Inmiddels hebben zich 36 biljarters aangemeld voor het driebandentoernooi op zaterdag 27 en
zondag 28 november. Op zaterdag
worden in verschillende poules de
voorronden gespeeld. Zij die 1e of 2e
in de poule zijn geworden mogen op
zondag weer aantreden. Eerst weer
in een poule van 4 waarna we de
avalfronden gaan spelen. Uiteindelijk
zal dit moeten uitmonden in een
spannende finale die wij zo rond de
klok van 16.00 uur verwachten. Het
belooft een fantastisch leuk en gezellig toernooi te worden. Het meedoen
is voor ons belangrijker dan het winnen. Het toernooi wordt nog mooier
met veel toeschouwers. Publiek is
daarom ook van harte welkom. Op
beide dagen!

Oh kom er eens kijken…
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. Meld u zich dan aan op
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
of bij Adelheid Bekhof. Zij is telefonisch bereikbaar op 8447643. Graag
uw naam en adres opgeven alsmede
het aantal kinderen en de leeftijd.

Noteer alvast in uw agenda:
winter barbecue in het buurthuis
op zaterdag 12 februari 2011. Hoewel 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. 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 gezellige buurthuis
voor een kopje koffie, snert , glühwein of een nieuwjaarsborrel!

Personele aangelegenheden
Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat we een nieuwe
penningmeester hebben. Lina Pol
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heeft zich beschikbaar gesteld en zal
vanaf 1 januari het penningmeesterschap gaan voeren. Met de komst
van Lina telt het bestuur nu 7 leden.
Met de aanmeldingen van barpersoneel loopt het nog niet storm…
Mocht u tijd en zin hebben ons te
willen helpen bij het draaien van
bardiensten dan vernemen wij dat
nog steeds graag van u. U kunt met
de bestuursleden telefonisch contact
opnemen maar een e-mail mag ook.

Kerstbloemschikken
Op donderdagavond 9 december
aanstaande organiseert het buurthuis kerstbloemschikken. De workshop staat onder deskundige leiding
van Ietje Miedema (www.puurgroen.
nl). Kosten voor deze workshop zullen ongeveer € 25.00 per persoon
bedragen. Een aantal belangstellenden heeft zich inmiddels aangemeld, mocht u ook interesse hebben dan kunt u zich aanmelden op
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Zaterdagmiddagcafé

Het zaterdagmiddagcafé van
4 december 2010 en 1 januari 2011 gaan niet door. Op 1
januari is het buurthuis echter
wel open. Onze jaarlijkse Nieuwjaarsduik vind dan plaats.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

De Spil in de wijk

AGENDA

Er stond dit voorjaar een artikel
in de Leeuwarder Courant over de
thuiszorg met als aanhef: de wijkzuster is weer terug. Ja, met Buurtzorg
komt de oude wijkzuster terug. Niet
persoonlijk, maar wel haar manier
van denken en werken. Het is een
verademing voor cliënten en thuiszorgmedewerkers. Eindelijk staat
de mens weer centraal! De wijkverpleegkundige was jarenlang een belangrijke schakel in de gezondheidszorg. Zij (of hij natuurlijk) kende de
wijk en haar bewoners als geen ander, overzag de totale behoefte aan
hulp en werkte intensief met andere
hulpverleners. In de loop der jaren is
de wijkverpleegkundige haar rol als
spil in de wijk kwijtgeraakt: de werkzaamheden raakten versnipperd,
werden opgeknipt in tal van potjes
en regels. De afstand is te groot geworden. Mensen met gezondheidsproblemen, die graag thuis blijven
wonen en daar hulp bij nodig hebben, moeten nu een ingewikkelde
aanvraag doen. En als de goedkeuring is verleend, is er te weinig tijd
om goede zorg te verlenen of wordt
de zorg door te veel verschillende
personen gegeven. Gelukkig groeit
binnen de zorg en de politiek het
besef, dat de wijkverpleegkundigeoude-stijl onmisbaar is. Met Buurtzorg in uw wijk kunnen wij dit weer
invullen: een vaste vertrouwenspersoon die zorgt voor rust en overzicht
en problemen voorkomt. En mensen
helpen, het weer zelf te gaan doen.
Als we de zorg zo inrichten, zou dat

een belangrijke bijdrage leveren
aan de kwaliteit en betaalbaarheid
ervan. Wij zien nu pas hoeveel er bij
de grote thuiszorgorganisaties aan
dure lagen in de overhead en allerlei projecten wordt betaald van het
geld, dat eigenlijk voor de zorg is
bedoeld. Het beleid van Buurtzorg is
het aanbieden van goede zorg met
hoge kwaliteit, kleinschalig en dicht
bij de mensen. Dit is een belangrijk
speerpunt: de wijkverpleegkundige
terug als ster in de zorg. Juist deze
kleinschaligheid met korte lijnen
naar de huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en andere verwijzende instanties werkt –voor alle partijen erg
prettig. Wij regelen als team (dat nu
uit 8 personen bestaat) onze eigen
werkzaamheden, zonder bemoeienis
van dure managers. Buurtzorg is een
landelijke organisatie, bestaat sinds
2006 en is gevestigd in Almelo. De
landelijke organisatie ondersteunt
alleen de administratie en voor
vragen is er een regiocoach. Het wiel
is elders in het land uitgevonden,
wij mogen Friesland veroveren en
ook dat heeft een paddestoeleffect!
Ook Buurtzorg Zuid is gestart en
werkt vanuit Aldlânstate in de directe
omgeving. Stiens, Akkrum, T erschelling, Terhorne, Joure, Oudehaske,
Harlingen, Grou: inmiddels zijn er
alweer 20 teams verdeeld over het
land gestart! Een te groot geworden
team wordt weer opgesplitst en zo
wordt Buurtzorg groot, door klein te
blijven. Wij werken met de moderne
ICT toepassingen, waardoor de
administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. Er zijn weinig

Contactgegevens
Buurthuis Rengerspark
Singelstraat 22
8917 BK Leeuwarden
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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
tussenlagen en geen managers. Deze
ontwikkeling maakt het beroep van
wijkverpleegkundige weer aantrekkelijk. Het is een baan voor mensen
met een groot inlevingsvermogen
en verantwoordelijkheidsgevoel. Het
geeft veel voldoening om onze wijkbewoners op een goede manier te
helpen. Wij willen ons steentje graag
bijdragen vanuit Buurtzorg NoordWest Mr.P.J.Troelstraweg 2 Leeuwarden. Voor vragen kunt u altijd bellen!
06-57889933. Namens het hele team:
Ricky Wiersma Heliconweg 30.

za. 27 NOV

Voorrondes Open ‘Transvaal’ driebandentoernooi.
Wedstrijden 13:00, 15:15, 17:30 en 19:45 uur

zo. 28 NOV

2e ronde Open ‘Transvaal’ driebandentoernooi.
Start 11:00 uur, Finale ± 16:00 uur

wo.

1 DEC

Sinterklaas in het buurthuis.
Aanvang: 14:30 uur

do.

9 DEC

Kerstbloemschikken.
Aanvang: 20:00 uur

za.

1 JAN

Nieuwjaarsduik.
Aanvang: 14:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

