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Zaterdag 13 april: proeverij
gedestilleerde dranken

Na het succes van de wijnproeverijen neemt de heer Wielinga ons nu
graag mee op een reis over gedestilleerde dranken. Whisky, port of slivovitsj het kan zomaar aan de orde, of
beter gezegd aan de smaak, komen.
Wilt u dit festijn meemaken dan
dient u zich vooraf aan te melden.
Dat kan op:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Kosten voor deze speciale avond
zijn € 12,50. Bij de prijs is een hapje
inbegrepen.

Kinderkledingbeurs op 19
april
Op vrijdag 19 april vindt er weer
een kinderkleding/speelgoedbeurs
plaats in het buurthuis. Van 19.00 tot
20.30 uur kunt u op zoek gaan naar
leuke en betaalbare tweedehandse
kinderkleding of speelgoed. Mocht
u nog kinderkleding/speelgoed
hebben liggen en zou u dat willen
verkopen dan kunt u contact opnemen met Simone Bergsma tel. 0582164778 of snbergsma@hotmail.com.
Mocht het u leuk lijken om te helpen
dan kunt u ook contact met haar opnemen want een extra paar handjes
kunnen we zeker goed gebruiken!

Dinsdag 23 april: kookles
van Rita Tekkelenburg

Nog steeds nieuwe bestuursleden gezocht!
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft onvoldoende reacties
opgeleverd. We zijn nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe leden. Qua
activiteiten floreert het buurthuis
momenteel. Voor kinderen maar ook
ouderen hebben we een gevarieerd
aanbod van activiteiten. Heeft u tijd
en zin om ons daar in te ondersteunen neem dan contact met ons op.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jelle Hoekstra, tel:
058-2131289 of
j.hoekstra258@upcmail.nl

Buurthuis Rengerspark organiseert op dinsdagmiddag/avond samen met traiteur Rita Tekkelenburg
een kookles. Rita heeft een speciaal
menu samengesteld in het kader
het aftreden van koningin Beatrix en
het aantreden van Willem Alexander: een speciaal Oranjemenu dus.
Deelnemers wordt verzocht om een
snijplank, 1 of meerdere messen die
ze zelf prettig vinden snijden en

April 20

6 april Zaterdagmiddagcafé.

Komt u ook eens op ons gezellig
zaterdagmiddagcafé? Gezellig met
uw buurtgenoten onder het genot
van een drankje gezellig kletsen.
Super toch! Het buurthuis is met NLDoet lekker opgefrist en er hangen
prachtige foto’s van Wilma Koole
die zij gebruikt heeft in haar boek.
Alleen dat al leent een bezoek aan
het buurthuis. De deur staat vanaf
16.30 uur voor u open.

een schoon schort mee te nemen. Er
kunnen maximaal 20 personen meedoen, opgave is daarom verplicht,
dat kan op :
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Kosten voor deze speciale kookles
zijn € 20.00 per persoon. Drankjes
kunnen van het buurthuis afgenomen worden. Enne… het kookresultaat wordt natuurlijk gezamenlijk
ook genuttigd. De deur van het
buurthuis staat vanaf 17.00 uur voor
u open.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Kinderactiviteiten

Eens in de twee weken staat het
buurthuis op de woensdagmiddag
open voor de kinderen. Het volgende programma hebben we voor hun
staan:
- 10 april kinderbingo
- 24 april knutselmiddag
- 8 mei kinderbingo
De aanvang van de activiteiten is
14.00 uur. Uiteraard zijn alle buurtkinderen van harte welkom.

AGENDA

za.

Vrijwilligers voor kinderactiviteiten

Contactgegevens

Het bestuur heeft onlangs met de
vrijwilligster voor de kinderactiviteiten gesproken. Tijdens dit gesprek
is ons gebleken dat de activiteiten
op de woensdagmiddag heel goed
verlopen maar dat extra hulp uiterst
welkom zou zijn. Mocht u tijd en zin
hebben om Simone te helpen dan
zou dat zeer welkom zijn. Ouders
maar ook andere geïnteresseerden
worden hierbij uitgenodigd om
contact op te nemen met Simone
Bergsma: tel. 058-2164778 of
snbergsma@hotmail.com

internet: www.buurthuisrengerspark.nl
email: info@buurthuisrengerspark.nl
Rabobank nr: 1138.51.308
t.n.v. Stichting Transvaalwijk

Wijkfeest 2013
Natuurlijk komt er weer een
wijkfeest maar helaas kunnen we u
nog niet exact informeren over een
datum en programma. We zullen u
tijdig informeren maar kijk zeker ook
zo nu en dan op de website van het
buurthuis!
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Buurthuis Rengerspark
Singelstraat 22
8917 BK Leeuwarden
058 - 2133067

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

Zaterdagmiddagcafe
Aanvang 16:30 uur
Kinderactiviteiten: Kinderbingo
Aanvang: 14:00 uur
proeverij gedestilleerde dranken
Aanvang: 20:00 uur
Klaverjassen
Aanvang: 19:00 uur
Kinderkledingbeurs
Aanvang: 19:00 uur
Kookles van Rita Tekkelenburg
Aanvang: 17:00 uur
Kinderactiviteiten: Knutselmiddag
Aanvang: 14:00 uur
Kinderactiviteiten: Kinderbingo
Aanvang: 14:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

