1

Winterbarbecue/Rengerspark-Leeuwarder Bosloop
Zaterdag 12 februari wordt een
“moaie dei”. Er zijn deze dag drie
leuke activiteiten in Buurthuis Rengerspark. We organiseren een winterbarbecue, houden een rookworst- en
chocomelk-actie voor de voedselbank en voor alle lopers in onze wijk
de eerste “Rengerspark-Leeuwarder
Bosloop”.
U kunt zich vanaf 13.30 uur voor
deze 5 kilometer lange loop inschrijven in het Buurthuis. De kosten
zijn € 2,50 en een rookworst en/of
een pak chocomelk. De start is om
14.00 uur. Deze dag willen wij 500
rookworsten en 500 pakken chocolademelk inzamelen voor de voedselbank! In de koude februari maand
rekenen wij op de 12.000 inwoners
van onze prachtige wijk. Wij hopen
dat iedereen een worst en een pak
chocomelk beschikbaar stelt, en deze
op 12 februari komt brengen bij de
koek en zoopie- tent in Buurthuis
“Rengerspark” in de Singelstraat. De
goederen kunnen tussen 13.30 uur
en17.30 uur ingeleverd worden.
We gaan deze dag grandioos
afsluiten met de winterbarbecue
van 18.00 - 23.30 uur met live muziek van Jilt Heidstra, Eppie van den
Berg en Leo Roodhof. De kosten zijn
€ 7.50 per persoon, voor kinderen tot
12 jaar € 5. Voor de barbecue graag
aanmelden voor 5 februari via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Het comité heeft al drie rookworsten
en drie pakken chocolademelk, nog
497 worsten te gaan! Een moaie dei
om te lopen, een hapje te eten, te
swingen en nog snel even een worst
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en een pak chocomelk te halen. We
rekenen op jullie allemaal.

Cursus digitale fotografie
Beroepsfotografe Elske Riemersma komt ook dit jaar weer een
cursus digitale fotografie verzorgen.
Dit keer zal de cursus op woensdagen donderdagavond plaats gaan
vinden. Er is voor beide avonden
plaats voor maximaal 10 cursisten.
Kosten voor deze uitermate leuke en
leerzame cursus bedragen 80 euro.
Donderdagagavond 21 april starten
we een cursus voor beginners, duur
is 6 lessen. Voor diegenen die al eens
een cursus hebben gevolgd: we
starten voor het eerst een vervolgcursus van 6 lessen op Woensdag 4
mei. Mocht u interesse hebben laat
het ons dan weten, ervaringen uit
voorgaande jaren leren ons dat er
veel animo voor is en dat de cursus
snel vol zit. Aanmelden kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Geef wel aan welke cursus u wenst te
volgen.

Zaterdag 19 maart klusdag
Het bestuur heeft zich aangemeld voor de zogenaamde NLDoet
dag. NLDoet is een initiatief van het
Oranjefonds en is een dag waarop
vrijwilligers instellingen helpen
klusjes te doen. Wij willen graag de
gehele achterkant van het gebouw
in een nieuw jasje steken. Als onze
klus gehonoreerd wordt krijgen we
een financiële vergoeding voor de
verf en dergelijke. Een voorwaarde is
echter wel dat er minimaal 10 vrijwilligers zijn. Mocht u tijd en zin hebben ons die dag te helpen laat het

ons dan weten via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Overigens is er naast verfwerk wel
meer te doen, mocht u dus niet kunnen of willen schilderen maar wel
willen helpen dan kan dat natuurlijk!
De datum: zaterdag 19 maart.

5 februari: zaterdagmiddagcafé

Eindelijk weer eens een zaterdagmiddagcafé. Op 5 februari staat de
deur van het buurthuis vanaf 16.30
uur weer wijd voor u open. Onder
het genot van een lekker bakje
koffie of een borrel gezellig met uw
buurtgenoten bij kletsen. De laatste
zaterdagmiddag opening was in
november, er moet dus wel veel
bij te praten zijn. Neem uw buren
ook eens mee, we kunnen zeer veel
mensen bergen in ons gezellig knus
buurthuis.
Zoals u natuurlijk van ons gewend
bent zorgen we ook weer voor een
warme hap. Het menu staat nog
niet vast, laat u lekker verrassen.
Noteer ook de volgende zaterdagmiddagcafé vast in uw agenda: 5
maart. We zien u natuurlijk eerst
graag op 5 februari.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Pokeravond voor volwassenen
Heeft u ook altijd het pokerspel
willen leren maar nooit de gelegenheid gehad of wilt u gewoon eens
met anderen pokeren? Dat kan! Op
zaterdagavond 5 maart, aansluitend aan het zaterdagmiddagcafé,
organiseert buurthuis Rengerspark
een pokeravond voor ouderen. De
deelnemers moeten ouder dan 16
jaar zijn. We spelen niet om geld,
alleen de sportieve eer telt! Hemmo
de Groot zal beginners de grondbeginselen van dit geweldig leuke
spel bijbrengen. Aanmelden is niet
verplicht maar mag via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Naaiclubjes
Iedere maandag- en dinsdagavond wordt er onder deskundige
begeleiding van Renske Wijnberg
door een groep enthousiaste dames
met naaimachines de meest fraaie
creaties gemaakt. Naast hard werken
is het uiterst gezellig. Er is sinds kort
plaats voor meer naaisters. Mocht u
interesse hebben dan kunt u gewoon
binnen wandelen. De thee en koffie
staan gereed!

Financiële steun

AGENDA

Mocht u geen lid van de Vrienden
van Buurthuis Rengerspark wil-

len worden maar het werk van ons
buurthuis wel eenmalig financieel
willen steunen dan kunt u een vrijwillige bijdrage storten op rekeningnummer 1138.51.308 ten name van
Stichting Transvaalwijk.

Verkoop grond
Het bestuur van het buurthuis
overweegt de verkoop van een klein
stukje grond. Het klein perceeltje is
geschikt voor het plaatsen van een
klein hok. Het is bereikbaar vanuit
de Looierstraat en komt uit op een
pleintje. Mocht u interesse hebben
dan kunt u dat aan de beheerder,
Peter Nijholt, kenbaar maken. Zijn
telefoonnummer kunt u elders in de
nieuwsbrief lezen. Overigens staat
het besluit tot verkoop nog niet
geheel vast.

Kledingbeurs
Zaterdag 26 maart hebben we
gereserveerd voor een kledingbeurs.
Reserveer deze datum vast in uw
agenda. Nadere mededelingen volgen in de nieuwsbrief van maart.

Bridge
Buurthuis Rengerspark wil een
cursus bridge voor beginners starten. Deze cursus zal, bij voldoende
deelname, op dinsdagmiddag plaats
gaan vinden. Een gastheer heb-
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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

ben we al: Bouke Rispens zal de bar
bemannen en, indien mogelijk, de
cursus ook gaan volgen. Met een
docente zijn we in gesprek, we verwachten dat dit goed gaat komen.
Maar het belangrijkste is natuurlijk
voldoende cursisten. Als u altijd al
eens heeft willen bridgen dan is dit
uw kans. Laat het ons horen! Aanmelden kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Klaverjassen
Aanvang: 19:30 uur
Zaterdagmiddagcafé. Met warme maaltijd!
Aanvang: 16:30 uur
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Informatie: zie artikel in deze nieuwsbrief
Aanvang: 19:30 uur
Zaterdagmiddagcafé. Met warme maaltijd!
Aanvang: 16:30 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

