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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 of nog
meer 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.

Creatieve vrijwilliger gezocht!
Graag willen wij de kinderen in
de wijk de gelegenheid bieden om
in de herfstvakantie een pompoen
te bewerken voor Halloween. We
hebben daarvoor dinsdag 18 okto-

ber in onze agenda gereserveerd.
Het buurthuis zorgt voor het materiaal, tijdens de workshop wordt een
pompoen uitgehold en de kinderen
maken er eigenhandig een prachtige
Halloweenmotief in. Kaarsje erin en
stralen maar!
We willen om ongeveer 14.00 uur
starten. De workshop kan alleen
doorgaan als we een vrijwilliger, of
liever vrijwilligers, hebben die de
kinderen gaan helpen bij hun leuke
klus. Heeft u tijd en zin, laat het ons
dan weten. Je kunt je als vrijwilliger
opgeven via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Expositie fotocursussen

In de vorige nieuwsbrief hebben
abusievelijk vermeld dat we met het
komende zaterdagmiddagcafe een
tentoonstelling van de schildersclub zouden organiseren. Helemaal
fout dus: niet de schilders maar de
fotografen van de diverse fotografiecursussen organiseren een expositie.
Afgelopen voorjaar werden er in het
buurthuis door fotograaf/fotodocent
Elske Riemersma twee cursussen
gegeven. Deze cursussen sluiten we
af met een gezamenlijke expositie
in het buurthuis. De beginnende
cursisten exposeren portretfoto’s
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van mensen die in de wijk werken.
Daarnaast worden zwart wit stillevens van sfeervolle plekken in de
wijk geëxposeerd. De gevorderde
cursisten exposeren foto’s gemaakt
van activiteiten in het buurthuis. De
opening van de expositie is zaterdag
1 oktober. Na de opening zijn de
foto’s tijdens de openingstijden van
het buurthuis te bezichtigen.

Zaterdagmiddagcafé
Zaterdag 1 oktober is het weer
zover: 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 allemaal. 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! Het menu van aanstaande zaterdag is op dit moment nog niet bekend maar zal
vast en zeker in de smaak vallen.
Deze zaterdag is bovendien zeer
speciaal. We hebben een fraaie
expositie in huis. Voor informatie
daaromtrent lees hiernaast.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Biljarten

enthousiast dames, en voor hen die
niet op de avond kunnen is zij ook
op dinsdagochtend in het buurthuis
te vinden.

Klaverjassen
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 woensdagavond wordt er ook een competitie
driebanden gespeeld. Mocht u
interesse hebben dan bent u van
harte welkom. U kunt gewoon eens
binnenwandelen of een mail sturen
naar:
info@buurthuisrengerspark.nl
We zullen u zo spoedig mogelijk
antwoorden.

Om de twee weken vindt er op
vrijdagavond een klaverjasavond in
het buurthuis plaats. Circa 20 spelers
zijn momenteel aanwezig, verdeelt
over 5 speeltafels. Een extra speeltafel is altijd welkom dus mocht u
interesse hebben: er is vrije inloop.
De eerstvolgende wedstrijd is vrijdag
14 oktober aanstaande. Start is om
19.30 uur. U bent van harte welkom.

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:

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

Aanmeldingen en reserveringen:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Naaicursus

AGENDA

Al vele jaren verzorgt Renske
Wijnberg naaicursussen in het
buurthuis. Iedere maandag- en
dinsdagavond helpt zij een groepje

za.

1 OKT

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

za.

1 OKT

Tentoonstelling digitale fotografiecursus.
Aanvang: 16:30 uur

vr. 14 OKT

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

di. 18 OKT

Halloween pompoenen maken.
Aanvang: 14:00 uur

vr. 28 OKT

Klaverjassen.
Aanvang: 19:30 uur

za.

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

5 NOV

19/20 NOV

Driebanden biljarttoernooi.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

