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Nieuw seizoen
Voor velen van ons is de vakantie
bijna voorbij, een vakantieperiode
van helaas veel nattigheid… Voor
het buurthuis betekent dat dat de
komkommertijd gestaag weer voorbij gaat, de avonden lijken korter te
worden door de vroeger intredende
duisternis. Avonden om weer binnen
leuke, leerzame en gezellige activiteiten te doen. Buurthuizen zijn daar
uitermate geschikte voor, ook ons
prachtige buurthuis! Mocht u zelf
een leuke cursus kunnen geven of
willen organiseren dan zijn wij graag
bereid u daarbij te faciliteren. Ook
aan een eenmalig leuk, ludiek, gezellig, grappig avondvullend programma denken we graag mee en bieden
onze locatie daar graag voor aan.
En vergeet niet dat ons buurthuis
betaalbare prijzen hanteert! Mocht u
dus iets willen volgen of organiseren:
laat het ons weten! Benader ons via:
info@buurthuisrengerspark.nl
of bel met één van de bestuursleden.

Tentoonstelling fotocursus
Vorig jaar hebben we een fantastisch leuk en gezellig zaterdagmiddagcafé gekend doordat we
een tentoonstelling van de digitale
fotografie cursus hebben mogen
organiseren. Eén dag deelden de fotografen hun kunsten met ons allen.
Een superleuk idee en een daverend
succes. Zowel de cursusleden als de
bezoekers waren tevreden. Reden
om weer een dergelijke bijeenkomst,

met expositie, te organiseren. Zaterdagmiddag 1 oktober aanstaande,
tijdens het café, willen de deelnemers van de digitale fotografiecursus
hun kunsten weer met ons delen. We
zijn dan vanaf ca. 16.30 uur geopend.
Reserveer de datum vast in uw
agenda.

Driebanden biljarttoernooi
op 19 en 20 november

Vorig jaar heeft buurthuis Rengerspark voor het eerst een groot
driebanden biljarttoermooi georganiseerd. In totaal kruisten 40 deelnemers de biljartkeus met elkaar. Op
drie wedstrijdtafels werden op zaterdag de poulewedstrijden gespeeld.
Op zondag volgden de 2e ronde,
de kwart finales, de halve finales en
tot slot de finale. Gezien het succes
hebben we besloten ook dit jaar
weer een toernooi te organiseren.
We hopen weer op 40 deelnemers te
mogen rekenen. Mocht u interesse
hebben dan kunt u zich aanmelden
via :
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl.
Nadere informatie, zoals de hoogte
van het inschrijfgeld en aanvangstijden, volgt in de komende nieuwsbrieven of op onze site. Meldt u zich
op tijd aan want voor dit toernooi
geldt: vol is vol.
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Zaterdagmiddagcafé
Zaterdag 3 september starten
we weer met ons vast zaterdagmiddagcafé. Deze middagen
beginnen om half vijf en kennen
een ‘Cheers’- achtige sfeer. Gemoedelijk en gezellig, alles mag
niets moet. Heerlijk toch?
Onder het genot van een bakje
koffie, thee of een lekkere ‘kouwe
klets’ de gebeurtenissen van de
afgelopen periode bijpraten met
uw buren/wijkgenoten. Of liever
een kaartje leggen of biljarten?
Het kan alllemaal, we beschikken zelfs over een Wii waarmee
u leuke spelletjes kunt spelen op
de televisie.
Mogen we u binnenkort ook als
vaste bezoeker gaan begroeten?
Natuurlijk bent u van harte welkom en oh ja… het barpersoneel
zorgt voor een lekkere warme
hap. Hoeft u thuis niet meer te
koken. Makkelijk toch! Aanstaande zaterdag staat er pizza
op het menu .

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Wijkfeest 2011

AGENDA

Wederom kunnen we met elkaar
terugzien op een uiterst geslaagd
wijkfeest. Het programma kwam in
grote lijnen overeen met voorgaande
jaren. Traditioneel begint het feest
met een vrijmarkt voor kinderen, dit
keer overigens niet met marktkramen. De kids konden hun handelswaar op kleden uitstallen en ‘aan de
man zien te brengen’. Vervolgens
zorgde Kelly voor een boeiend en
geslaagd kinderprogramma. Voor de
jongeren en ouderen was er de mogelijkheid om in teamverband deel
te nemen aan het volleybaltoernooi.
Als uiteindelijke winnaars kwam het
jongerenteam uit de Cronjéstraat
uit de bus. Dit jaar geen barbecue
maar broodjes met een warme hap
verzorgd door vrijwilligers van het
buurthuis. Uit de vele positieve reacties mogen we opmaken dat deze
variant letterlijk en figuurlijk ‘goed in
de smaak’ viel, beslist voor herhaling
vatbaar dus. Tijdens het eten zorgde
het muziekgezelschap van Jilt Heidstra voor de muzikale vrolijke noot. De
avond werd afgesloten met muziek
van DJ René. Wederom bleek hij in
staat om de gehele dansvloer vol te
krijgen. Langs deze weg willen we de
vele vrijwilligers bedanken voor hun
inzet. Ook de vele sponsoren zijn we
dankbaar voor hun financiële bijdrage, zonder die ondersteuning is een

wijkfeest niet mogelijk. Een speciaal
woord van dank richten we tot het
wijkpanel van de MTV-wijk. Al een
aantal jaren maken zij de organisatie
van een wijkfeest mogelijk door ons
financieel te ondersteunen, ook het
afgelopen hebben we een bijdrage
mogen ontvangen. Hartelijk dank
daarvoor!

Biljarten
Al vele jaren hebben we in het
buurthuis op zowel de woensdag- als de donderdagavond een
biljartvereniging. Deze clubs spelen
onderling een competitie libre die
meestal in september start. Op de
donderdagavond wordt er ook een
competitie driebanden gespeeld.
Mocht u interesse hebben dan bent
u van harte welkom. U kunt gewoon
eens binnenwandelen maar een mail
sturen naar:
info@buurthuisrengerspark.nl
We zullen u zo spoedig mogelijk
antwoorden.

Wandeling over oude begraafplaats
Geïnteresseerden kunnen op
zondag 4 september onder begeleiding een wandeling maken langs de
graven van beroemde Leeuwarders
en andere bezienswaardigheden op
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de oude begraafplaats. De rondleiding wordt verzorgd door Dirk Swierstra. Start: entree Oude Begraafplaats
Spanjaardslaan. Aanvang: 14.00 uur.
Opgave vooraf gewenst. Organisatie: HCL en Aed Levwerd. Tel: 0582332350 .

za.

3 SEPT

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

zo.

4 SEPT

Wandeling oude begraafplaats.
Aanvang: 14:00 uur, opgave vooraf: 058 2332350

vr. 16 SEPT

klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur

vr. 30 SEPT

klaverjassen.
Aanvang: 19:00 uur

wo/do

SEPT

za. 1 OKT

Biljarten.
Aanvang: 20:00 uur
Tentoonstelling schilderclub, Zaterdagmiddag Café.
Aanvang: 16:30 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

