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Rengerspark driebandentoernooi

In het weekend van 27, 28 en 29
december organiseert buurthuis
Rengerspark haar 4e Rengerspark
driebandentoernooi. Op vrijdag en
zaterdag worden de poulewedstrijden gehouden, op zondag mogen
de winnaars van de voorgaande
dagen uitmaken wie er met de titel
vandoor gaat. Het toernooi kent
een vrije inschrijving, een ieder kan
en mag dus deelnemen. We spelen
met handicap dat wil zeggen dat het
aantal te maken caramboles voor
iedereen afzonderlijk vooraf wordt
vastgesteld. Wel kennen we een
minimum van 7 te maken caramboles in 20 beurten. Op vrijdag kan er
gespeeld worden om 14.00, 16.30 en
19.00 uur. Op zaterdag hebben we
poulewedstrijden om 10.30, 13.00,
15.30, 18.00 en 20.30 uur. Op zondag
starten de vervolgronden om 10.30
uur. Inschrijvingsgeld is € 10,00 p.p.
Aanmelden kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Supporters zijn natuurlijk ook op alle
dagen van harte welkom!

Zaterdagmiddagcafé op 7
december en 4 januari
Iedere eerste zaterdagmiddag van
de maand is buurthuis Rengerspark
geopend. We openen de deuren
rond de klok van half vijf. Iedereen is
van harte welkom, jong en oud. Voor
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de kinderen zijn er leuke spelletjes
voorradig. Voor de ouderen overigens ook, wil je een kaartje leggen,
biljarten, darten, alles kan en mag. Of
toch liever aan de bar ‘hangen’ of aan
de stamtafel zitten, genietend van
een biertje, wijntje of iets anders om
zo met uw (directe) buurtbewoners
de nieuwste ontwikkelingen in uw
buurt en stad te bespreken. Het kan
en mag allemaal, niets moet. Lekker toch! Kom eens langs en neem
uw buren mee! Uw gastheer Mick
ontvangt u graag!

dagavond 10 december een workshop ‘’Thais eten’’. Aan deze leuke
en ook smakelijke activiteit kunnen
maximaal 12 buurtbewoners deelnemen. Daarom is opgave vooraf
verplicht, dat kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl
Voor deelname geldt: wie eerst komt
eerst maalt. Kosten voor deze workshop bedragen € 20,00 p.p.

Workshop vilten

Wijnproeverij
Zondagmiddag 8 december verzorgd Piet Wielinga een gratis wijnproeverij. Als buurtbewoner bent u
van harte welkom. De heer Wielinga
zal ‘’wijnen voor de feestdagen’’ voor
u presenteren. Voor deze bijzondere
activiteit openen we de deur om
14.00 uur, de proeverij sluit rond de
klok van half vijf. Aanmelden is niet
nodig. Natuurlijk kunt u de lekkere
wijnen na de proeverij bestellen.

Workshop Thais eten
In vervolg op de succesvolle
workshop ‘’Koninklijk eten’’ verzorgd
traiteur Rita Tekkelenburg op dins-

Lijkt het je leuk om een sjaal of
tas te vilten? Maak je liever lampenkapjes voor kerstverlichting? Kom
dan dinsdag 17 december naar het
buurthuis. Op die avond ga je aan
de slag met wol, zeep en lekker veel
water. Aan het eind van de avond ga
je naar huis met je eigen gemaakte
creatie. De workshop loopt 19.00 tot
ca, 22.00 uur. Kosten bedragen € 20
dit is inclusief materiaal, een kopje
koffie of thee en wat lekkers. Deze
workshop staat onder deskundige
leiding van Jannie en Els. Wil je meedoen? Meld je dan voor 8 december
aan op:
aanmelding @buurthuisrengerspark.nl
Indien mogelijk ook graag opgeven
wat je zou willen maken.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Nieuwjaarsduik
IJs en weder dienende kunnen de
echte diehards onder ons op nieuwjaarsdag weer de duik in de stadsgracht aan de Noordersingel (bij de
aanlegsteiger van het pontje) maken.
De sprong staat gepland voor 14.00
uur, deelnemers wordt verzocht ruim
op tijd aanwezig te zijn. De organisatie is op zoek naar enthousiastelingen die mee willen helpen de duik
voor te bereiden. Aanmelden kan op
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

“Honkvast” van Wilma
Koole

AGENDA

Afgelopen jaar heeft Wilma
Koole een prachtig boek uitgegeven
onder de titel “Honkvast”. In dit boek
vertellen buurtbewoners die al 40
jaar of langer in de MTV-wijk hebben
gewoond hun verhaal. Tijdens de
druk bezochte uitreiking werden een
aantal van deze buurtbewoners op
boeiende wijze geïnterviewd door
Jantien de Boer. Dit bleek zo leuk dat
we het idee opgepakt hebben om
nogmaals een middag te organiseren waarbij (kort) ingegaan wordt
op de geschiedenis van de wijk in de
periode ca. 1950-1990. Daarna laten
we de oud wijkbewoners weer graag

aan het woord. Het belooft een leuke
middag te worden. Reserveer de
datum in uw agenda: zondagmiddag
19 januari. Inloop vanaf 14.30 uur.

Yoga
Op vrijdagochtend 10 januari
2014 start, inmiddels alweer voor het
3e voorjaar, een nieuwe lessenserie
hatha-yoga in het huurthuis. Er zijn
weer twee lesuren van 9.30 - 10.30
uur en van 10.45 - 11.45 uur. Beide
lesuren zijn toegankelijk voor ieder
niveau van yogabeoefening, dus van
beginnend tot (wat) meer gevorderd. De hele lesserie bestaat uit 13
ochtenden en eindigt op vrijdag 11
april 2014 (met een onderbreking
in de Voorjaarsvakantie, vrijdag 28
februari 2014). De kosten zijn € 6,15
per les, totaal voor alle 13 lessen is
dat € 80,=. Je kunt ook kiezen om
10 van de 13 ochtenden deel te
nemen, dan zijn de kosten € 7,= per
les, totaal dus € 70,=. Mocht je een
les (moeten) missen dan kun je die
altijd op een ander moment en/of
op een andere locatie inhalen. Heb
je interesse dan kun je je opgeven bij
Richard den Dunnen (yogadocent):
06-40925973, of via info@libete.nl. Let
op: het maximum aantal deelnemers
per groep is 8!
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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:
Hemmo de Groot:
Wiesje Houkes:

058 - 2125728
058 - 2131134
058 - 2131289
058 - 2136614
058 - 2158713

Aanmeldingen en verhuur:

aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Loopgroep
Iedere maandagavond start een
loopgroep onder de deskundige
leiding van Lina Pol bij buurthuis
Rengerspark voor haar wekelijkse
training. Bent u ook een liefhebber
van hardlopen en vind u dat ook
gezellig in groepsverband dan kunt
u zich aansluiten bij de groep. Mocht
u eerst graag informatie willen dan
kunt u contact opnemen met Lina, zij
is bereikbaar op nummer 2125728.

Zaterdagmiddagcafé
Aanvang: 16:30 uur
Wijnproeverij
Aanvang: 14:00 uur
Workshop Thais koken
Aanvang: 19:00 uur
Workshop Vilten
Aanvang: 19:00 uur
Rengerspark driebandentoernooi
Aanvang: zie artikel
Nieuwjaarsduik
Aanvang: 13:30 uur
Zaterdagmiddagcafé
Aanvang: 16:30 uur
Honkvast - Wilma Koole
Aanvang: 14:30 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

