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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. Mocht u zelf over een
pokerset beschikken dan zou het
voor de organisatie prettig als u die
meeneemt. Oh ja… een zonnebril,
pet etc. horen natuurlijk bij een professionele uitrusting. We beginnen
rond de klok van 20.00 uur, zorg dat
u op tijd aanwezig bent.

Cursus digitale fotografie
Beroepsfotografe Elske Riemersma komt ook dit jaar weer een
cursus digitale fotografie verzorgen.
Dit keer zal de cursus op woensdagavond plaats gaan vinden. Er is plaats
voor maximaal 10 cursisten. Mocht
u dus interesse hebben meldt u zich
dan snel aan, ervaringen uit voorgaande jaren leren ons dat er veel
animo voor is en dat de cursus snel
vol zit. Kosten voor deze uitermate
leuke en leerzame cursus bedragen
80 euro. Voor diegenen die al eens
een cursus hebben gevolgd: we
denken aan een vervolgcursus van 6
lessen. Mocht u daar interesse voor
hebben laat het ons dan weten. De
start van deze cursus zal waarschijn-
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lijk halverwege april zijn. Aanmelden
kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Geef wel aan welke cursus u wenst te
volgen.

Vrijdag 18 en zaterdag 19
maart klusdagen
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. Onze klus
is door het Oranjefonds gehonoreerd
en we krijgen dus een financiële vergoeding voor de verf en dergelijke.
Nu nog minimaal 10 vrijwilligers! Dat
moet lukken. 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!
Nogmaals de data: vrijdag18 en
zaterdag 19 maart.

Kledingbeurs
Zaterdag 26 maart vindt er weer
een fantastische kledingbeurs plaats.
U kunt uw goederen ter verkoop
aanbieden, kopen mag natuurlijk
ook. Mocht u spulletjes ter koop aan
willen bieden dan kunt u die donderdag- en vrijdagavond voorafgaand
bij het buurthuis inleveren.

Financiële steun

Mocht u geen lid van de Vrienden
van Buurthuis Rengerspark willen 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.

Zaterdagmiddagcafé

Zaterdag 5 maart 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. Het zaterdagmiddagcafé van afgelopen maand was
vreselijk gezellig. Je mag dit bijzondere cafémoment dus eigenlijk niet
missen! Neem uw buren ook eens
mee, we kunnen zeer veel mensen
bergen in ons gezellig knus buurthuis. En zo als u natuurlijk van ons
gewend bent zorgen we ook weer
voor een warme hap. Het menu
staat nog niet vast, laat u lekker
verrassen. Aansluitend aan deze
middag is het buurthuis ook nog
open voor een bijzondere avond:
poker voor volwassenen. Zorg dat
je er bij bent!

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

12 februari was een “ MOAIE
DEI”

AGENDA

Op 12 februari hebben buurtbewoners uit de wijk een geweldige
dag georganiseerd. In de ochtend
zijn ze druk bezig geweest met het
buurthuis in winterse sferen te brengen en buiten de party-tenten op te
zetten, helaas was het weer op deze
MOAIE DEI ons niet goed gezind. Om
tien uur in de ochtend kwamen de
eerste pakken chocomelk en rookworsten binnen, al met al was de bedoeling om 500 van elk in te zamelen
helaas is dit niet gelukt maar toch

een prachtig resultaat van ongeveer
250 stuks van elk. De chocomelk en
de worsten zijn inmiddels overhandigd aan de voedselbank. Ook op
deze dag is het buurthuis goed in de
media geweest , radio Mercurius en
de Leeuwarder Courant hebben aandacht besteed aan deze Moaie Dei.
Het startschot voor de eerste bosloop werd in de middag om 2 uur
gegeven door Sipke van der Weide
van de Eestroom. In totaal 12 lopers
namen deel aan de eerste Rengerspark-Leeuwarder bosloop. Na afloop
kregen de lopers een mooie medaille uitgereikt. Om zes uur begon
de Winter barbecue, jongeren uit de
wijk verzorgden de hapjes en
de drankjes zodat iedereen
lekker kon genieten van al
dat lekkers. Om acht uur was
er Live muziek van JILT en
het duurde dan ook niet lang
en de voetjes gingen van de
vloer en werd er gedanst en
plezier gemaakt. Al met al
was dit een dag om te herhalen, SUPER.
Deze Moaie dei werd
mede mogelijk gemaakt
door onze (jonge) vrijwilligers en de sponsoren Super
de Boer, Blomke van Romke,
Unox , Unilever en Aquarius
en last but not least natuurlijk door de buurtbewoners
die worst, chocomelk en
gezellige sfeer hebben
gebracht.
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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

Verkoop grond
In de vorige nieuwsbrief hebben
wij aangekondigd mogelijk een perceeltje grond ter verkoop aan te willen bieden. Verkoop blijkt echter niet
zo eenvoudig zodat we in ons laatst
gehouden bestuursvergadering hebben besloten verder af te zien van
de verkoop. Het stukje grond blijft
eigendom van het buurthuis

Zaterdagmiddagcafé. Met warme maaltijd!
Aanvang: 16:30 uur
Klaverjassen
Aanvang: 19:30 uur
Klusdagen NL Doet
Kledingbeurs
Aanvang: 10:00 uur
Zaterdagmiddagcafé. Met warme maaltijd!
Aanvang: 16:30 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

