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Wijnproefavond

Bezorgers gevraagd
Helaas zijn we de laatste tijd een
aantal van onze vaste bezorgers van
de nieuwsbrief kwijt geraakt. We zijn
daarom op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen. De nieuwsbrief
verschijnt tussen de 8 à 10 maal per
jaar. Gemiddeld kost het u een half
uur per keer. Wilt u ons helpen? Meld
u dan aan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Buurtbewoner Piet Wielinga
neemt u zaterdagavond 17 november graag mee voor een proeverij
van winterse wijnen. De heer Wielinge is een autoriteit op het gebied
van de wijnkunst. Hij zal u zeer verrassende wijnen voorschotelen en
er graag bij vertellen waar de kracht
van de wijn in ligt. Opgave vooraf is
verplicht. Inleg is € 10,00 per persoon. Naast een aantal heerlijke wijnen zorgt het buurthuis voor enige
versnaperingen. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. We zien u daarom
graag verschijnen. Opgeven kan op:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Kinderactiviteiten
De komende weken staan de
volgende kinderactiviteiten gepland.
Op 7 november spelen we de kinderbingo, op 21 november houden
we een spelletjesmiddag. Op 5
december vieren we, bij voldoende
deelname, Sinterklaas. Voor dit feest
is opgave verplicht. Dat geldt ook
voor de activiteit van 19 december.
Dan gaan de kinderen kerststukjes
maken.

Feest tijdens de jaarwisseling?
We onderzoeken de mogelijkheid
om tijdens oud & nieuw een gezellige avond te organiseren. Hoe een en
ander er uit zou moeten zien is nog
niet helemaal duidelijk. We zoeken
nog mensen die met ons na willen
denken over een programma. Mocht
u interesse hebben dan vernemen
we dat graag op:
aanmelding@buurthuisrengerpark.nl
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of meld u aan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Hardlopen
Verreweg het grootste deel van
onze activiteiten vinden plaats in
het buurthuis. Maar niet alle… op
maandagavond is er een groeiend
aantal deelnemers aan het hardlopen. Wilt u ook graag aan uw conditie werken en vind u hardlopen in
groepsverband leuk dan kunt u zich
op de maandagavond en de donderdagavond melden. De lopers starten
om 19.30 uur.

Eindelijk weer eens een zaterdagmiddagcafé. Op 10 november staat
de deur van het buurthuis vanaf
16.30 uur weer wijd voor u open.

Vaste activiteiten
Als de r in de maand komt starten
vaak onze vaste activiteiten. Eens
in de twee weken wordt er op de
vrijdagavond weer geklaverjast en
vinden er op maandag- en dinsdagavond de traditionele naaicursussen plaats. Op de maandagavond is
ook de schilderclub weer van start
gegaan. Woensdagavond en donderdagavond wordt er fanatiek gebiljart.
Mocht u interesse hebben in één
van deze activiteiten dan bent u van
harte welkom. Loop gewoon binnen

Onder het genot van een lekker
bakje koffie of een borrel gezellig
met uw buurtgenoten bij kletsen.
Neem uw buren ook eens mee, we
kunnen zeer veel mensen bergen in
ons gezellig knus buurthuis.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Succesvol driebandentoernooi

de beslissing vallen. Uiteindelijk trok
Gijs Elbertsen aan het langste eind.
Een speler die vooraf door de kenners al getipt was als mogelijke winnaar, en na een heel weekend een
zeer terechte winnaar. Vanwege het
succes zal het toernooi volgend jaar
zeker weer een vervolg krijgen en we
hopen dan op nog meer deelnemers.

Digitale fotografie
De laatste jaren was het gebruikelijk dat we een cursus digitale
fotografie voor beginners en soms
voor gevorderden organiseerden.
Helaas is onze cursusleidster niet
meer in de gelegenheid de cursussen te verzorgen. Het bestuur zal
proberen een nieuwe docent digitale
fotografie te krijgen. Mochten we
daar in slagen dan zullen we u daar
uiteraard over informeren. Mocht u
echter al interesse in het volgen van
een cursus hebben laat het ons dan
alvast weten. U kunt u aanmelden via
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

AGENDA

In het weekend van 5,6 en 7 oktober vond het jaarlijkse driebanden
biljarttoernooi plaats in het buurthuis. Maar liefst 44 spelers kruisten
hun qeue’s. Op vrijdagavond werd
er gestart met 2 poules, op zaterdag
gevolgd door nogmaals 9 poules.
Uiteindelijk bleven er 24 spelers over
die op zondag mochten uitmaken
wie met de hoofdprijs aan de haal
zou gaan. Na 6 leuke en vooral spannende poules moest tussen de laatste acht, via het knock-out systeem,

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 verhuur:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Evenals vorig jaar vinden er ook
dit (na)jaar weer yogalessen plaats in
het buurthuis. Voor informatie kunt
u kontakt opnemen met Richard den
Dunnen. Hij is bereikbaar op 0640925973 of via info@libete.nl
Hardloop training
Aanvang: 19:30 uur
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Buurthuis Rengerspark
Singelstraat 22
8917 BK Leeuwarden
058 - 2133067

Yoga in het buurthuis
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Kinderactiviteiten
Aanvang: 14:00 uur
Zaterdagmiddagcafé
Aanvang: 16:30 uur
Wijnproefavond
Aanvang: 20:00 uur
Kinderactiviteiten
Aanvang: 14:00 uur
Sinterklaas in het buurthuis
Aanvang: 14:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

