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Wijkfeest 2011

Traditiegetrouw organiseren we
in juli of augustus het wijkfeest. Ook
dit jaar zal het prachtige, sfeervolle
Rengerspark voor één dag van alle
Transvaalsters zijn. Gezien de matige
opkomst van de bewoners van de
Muziek- en Vogelwijk hebben we
gemeend het wijkfeest weer alleen
voor de Transvaalwijk te moeten
organiseren. Het programma ziet er
in grote lijnen als volgt uit: vrijmarkt
voor de kinderen, een volleybal- en
touwtrektoernooi voor straten- of
vriendenteams, een spellenparcours
voor de kids en natuurlijk een gezamenlijke maaltijd. De avond sluiten
we swingend af onder begeleiding
van muziek verzorgd door een DJ.
Het succes van een wijkfeest valt en
staat met vrijwilligers, we kunnen er
beslist niet zonder. Als u ons wilt helpen laat het ons dan weten. Aanmelden of informatie inwinnen kunt u bij
Jelle Hoekstra:
j.hoekstra258@upcmail.nl
Van belang is de datum: zaterdag
9 juli aanstaande. Reserveert u die
datum vast in uw agenda.

Cursus digitale fotografie
Was de start dit jaar misschien
moeizaam, we zijn er wel in geslaagd

om zowel een cursus digitale fotografie voor beginners en gevorderden te organiseren. Mocht u nog
interesse hebben dan kunt u nog
aanschuiven. De beginnerscursus
vindt plaats op donderdagavond,
de cursus voor gevorderden is op
woensdagavond. De cursus wordt
verzorgd door beroepsfotografe
Elske Riemersma. Aanmelden of
aanvullende informatie voor de cursussen kan ingewonnen worden via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Expositie schildersclub

De schildersclub zal, even als
vorig jaar, weer een eendaagse
expositie organiseren in het buurthuis. De deelnemers van de vaste
maandagavondclub zullen werk van
eigen hand laten zien. De expositie
staat gepland voor zaterdag 14 mei,
gelijktijdig met ons maandelijks
zaterdagmiddagcafé. Reserveer deze
datum in uw agenda, het is leuk en
wordt vast ook erg gezellig.

Mei 20

Zaterdagmiddagcafé

Zaterdag 14 mei is ons zo vertrouwd café weer voor een ieder
open. Het Cheers-achtige sfeertje zorgt voor gemoedelijkheid
en vooral gezelligheid. U kunt,
onder het genot van een kopje
koffie, een glaasje fris of een
biertje, uw leuke verhalen weer
kwijt aan uw buurtbewoners.
Natuurlijk kunt u zich ook laten
informeren over het wel en wee
van uw overige buurtbewoners.
Wilt u liever een biljart leggen of
een gezelschapsspel spelen? Ook
dat kan en mag. De WII daagt
u uit voor een sportieve krachtmeting. Kortom: er is van alles
te doen en u bent nergens toe
verplicht, super toch? En last but
not least: de barmensen zorgen
voor een overheerlijke warme
hap. Daarom zien we u graag
verschijnen, de deur staat vanaf
16.30 uur open.
Vanwege de schoolvakantie
is het café niet op de eerste
maar de tweede zaterdag van
de maand. Ook is er een leuke
expositie te bezien, zie daarvoor
verder de nieuwsbrief.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Vrijdag 18 en zaterdag 19
maart klusdagen

AGENDA

Het bestuur had zich aangemeld
voor de zogenaamde NLDoet dag.
NLDoet is een initiatief van het
Oranjefonds en is een dag waarop
vrijwilligers instellingen kunnen
helpen klusjes te doen. Wij hebben
met een grote groep vrijwilligers
de achterkant van het gebouw in
de verf kunnen zetten. We zijn het
Oranjefonds veel dank verschuldigd
voor de financiële steun en de vele
vrijwilligers voor het vele werk dat ze
hebben verzet. Gewoon geweldig.
Een speciaal woord van dank moeten
we richten aan Lieuwe Osinga. Hij
heeft ons van onmisbare adviezen
voorzien en verf, stopverf etc. geleverd. Ook het belangeloos beschikbaar stellen van schildersmateriaal
was super. Lieuwe bedankt!

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.

Voedselbank

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:
Lina Pol: 		
Peter Nijholt:
Jelle Hoekstra:
Karin Lebbink:
Hemmo de Groot:
Wiesje Houkes:

In februari heeft het buurthuis
een inzamelactie gehouden voor de
voedselbank. Buurtbewoners konden chocomelk en/of rookworsten
beschikbaar stellen. Honderden
pakken chocomelk en even zoveel
rookworsten werden verzameld.
Daarvoor zijn we door de voedselbank hartelijk bedankt. Deze brief
van de voedselbank was natuurlijk
voor de vele gulle gevers. Hierbij allen bedankt!

058 - 2125728
058 - 2131134
058 - 2131289
06 - 22747273
058 - 2136614
058 - 2158713

Aanmeldingen en verhuur:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

za. 14 MEI

Zaterdagmiddag Café. Met warme maaltijd.
Aanvang: 16:30 uur

za. 14 MEI

Expositie Schilderclub.
Aanvang: 16:30 uur

za.

Wijkfeest.
Programma boekje volgt later

9 JULI

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

