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Nieuwjaarsduik 2013!
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De
creatieve cursus bedragen € 20,00
per persoon.

3e Rengersparkloop

Als het weer het toe laat organiseren we natuurlijk ook weer de enige
echter Liwwader Nieuwjaarsduik.
Voor de achtste keer alweer. Nadat
Durk 8 jaar geleden als enige de
sprong nam doen er ieder jaar meer
deelnemers mee, vorig jaar deden
er al meer dan 120 duikers mee. Dit
jaar rekenen we op meer, misschien
naar de 150? Tijdstip van springen is
om 14.00 uur, deelnemers worden
verzocht om tussen 13.30 en 13.45
uur zich aan te melden. Na de sprong
is het buurthuis open, voor de
springers is er snert maar dat geldt
uiteraard ook voor enthousiaste
supporters. Ook die zijn van harte
welkom in het buurthuis, naast een
kop snert is er ook koffie, glühwein of
een biertje te verkrijgen.

Zaterdag 23 februari vindt de 3e
Rengersparkloop plaats. De afstanden zijn 5 of 10 kilometer en voor de
kinderen is er een speciale kidsrun.
Zoals gebruikelijk is er aan de loop
ook weer een goed doel gekoppeld.
Over aanvangstijd en het goede doel
informeren wij u in volgende nieuwsbrieven. Reserveer in ieder geval de
datum! Mocht u nog aan uw conditie willen werken dan kan dat via
de loopgroep van het buurthuis. Zij
lopen op maandag- en donderdagavond en u mag gerust aansluiten.
Bent u 23 februari in ieder geval klaar
voor de loop.

starten om 19.30 uur bij het buurthuis.
Eens in de twee weken is op
vrijdagavond een groep enthousiast
aan het klaverjassen, over 4 ronden wordt bepaald wie die avond
de beste is. Er kunnen nog wel een
aantal deelnemers bij, mocht u dus
interesse hebben loop dan gerust
binnen.
Op de woensdag- en donderdagavond wordt er fanatiek gebiljart.
Fanatiek maar ook gezellig, dat zijn
de kernwoorden voor deze avonden.
Er kunnen nog wel enige biljarters bij
en ehhh… mocht u denken: ik kan
het spel niet (goed). Geen probleem:
dat geldt voor de meeste leden.

Zaterdagmiddagcafé.
Op 2 februari 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.
Neem uw buren ook eens mee, we

Vaste activiteiten
Workshop vilten
Zondagmiddag 13 januari aanstaande zal Jannie Visser een cursus
vilten in het buurthuis verzorgen.
Maximaal 10 personen kunnen
deelnemen en vol is vol! Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via
aanmelding@buurthuisrengerspark.
nl Jannie zorgt voor alle benodigdheden. Kosten voor deze leuke,

Op de maandag- en dinsdagavond kunt in het buurthuis terecht
voor naailessen. Aanmelden is niet
nodig, u kunt gewoon binnenlopen.
Ook op de maandagavond is een
schilderclubje actief, ook daar bent u
van harte welkom.
Op maandag- en donderdagvond
is er een groepje buurtbewoners die
aan hun conditie werken, zij lopen
hard door de wijk onder begeleiding
van een deskundige. De hardlopers

kunnen zeer veel mensen bergen in
ons gezellig knus buurthuis.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Yoga in het buurthuis

Vogelwijk’), vertellen zondag 27
januari aan de hand van oude foto’s
over de MTV-wijk. De nadruk in hun
verhaal ligt op de geschiedenis en
bijzondere bouwkundige elementen.
Let op! De lezing vind plaats in het
Historisch Centrum Leeuwarden
(Groenweg 1). Aanvang: 14.00 uur.
Toegang: gratis.

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

Vrijwilliger(s) gevraagd
Buurthuis Rengerspark zoekt
vrijwilligers die zo nu en dan willen
helpen bij diverse evenementen. Wilt
u ons helpen? Meld u dan aan via :
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Lezing over de MTV-Wijk

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 verhuur:
Karin Lebbink:
06 - 22747273

Jaap de Groot en Henk de Vries
(auteurs van het boekje ‘Voetstappen in de Muziek-, Transvaal- en

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Het bestuur van buurthuis Rengerspark wenst u allen een bijzonder leuk 2013!

AGENDA

di.

1

JAN

vr.

4

JAN

wo.

9

JAN

vr. 18

JAN

wo. 23

JAN

zo. 27

JAN

za.

2

za. 23

FEB

FEB

Nieuwjaarsduik 2013
Aanvang: 13:30 uur, bij het pontje
Klaverjassen
Aanvang: 19:00 uur
Kinderactiviteiten: Kinderbingo
Aanvang: 14:00 uur
Klaverjassen
Aanvang: 19:00 uur
Kinderactiviteiten: Spelletjesmiddag
Aanvang: 14:00 uur
Lezing MTV wijk in het HCL
Aanvang: 14:00 uur
Zaterdagmiddagcafe
Aanvang 16:30 uur
Rengersparkloop
Meer info volgt

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

