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Zondag 19 januari “Honkvast” van Wilma Koole

Op zaterdag 9 maart van het
vorige jaar vond de uitreiking van
Wilma Koole haar prachtige boek
“Honkvast” in het buurthuis plaats.
In dit boek vertellen buurtbewoners
die al 40 jaar of langer in de MTVwijk hebben gewoond hun verhaal.
Tijdens de zeer druk bezochte
uitreiking werden een aantal van
deze buurtbewoners op boeiende
wijze geïnterviewd door Jantien de
Boer. Vanwege het succes hebben
we gemeend nogmaals een middag te organiseren waarbij (kort)
ingegaan wordt op de geschiedenis
van de Transvaalwijk. Henk de Vries,
medeauteur van de wandelgids
“Voetstappen in de MTV-wijk” zal ons
kort meenemen in de geschiedenis
van de wijk. Daarna laten we de oud
Transvaalwijkbewoners weer graag
aan het woord, Jantien de Boer zal
het interview opnieuw gaan leiden.
Het belooft een uiterst leuke middag
te worden waarbij veel anekdotes de
revue zullen passeren. Reserveer de
datum in uw agenda: zondagmiddag
19 januari. Inloop vanaf 14.30 uur, we
starten om 15.00 uur.

4e Leeuwarderbosloop Rengerspark
Zaterdag 15 februari 2014 organiseert buurthuis Rengerspark de 4e
Leeuwarderbosloop. De afstanden
zijn 5 en 10 kilometer en er is een
speciale kidsrun. Inschrijven kan
vanaf 10.30 uur, de start is om 11.00
uur. Een leuke loop voor gevorderden en beginners. Inschrijfgeld is
€ 3,00 en een lege statiegeld fles of
meer, kinderen betalen € 1,00 en een
lege statiegeld fles of meer. De opbrengst is dit jaar voor de kindertheaterlessen van het buurthuis. Mocht
u niet meelopen dan kunt u altijd uw
statiegeld flessen tussen 10.30 en
13.30 uur komen brengen.
Wilt u zich goed voorbereiden?
Elke maandagavond vanaf 19.30 uur
is er een loopgroep met buurtgenoten, geschikt voor elk niveau. Start
vanaf het buurthuis.

Toneellessen voor de jeugd
Wil jij schitteren op het toneel?
Kruip je graag in de huid van een
ander? Vind je het leuk om met een
groep kinderen een voorstelling te
maken? Meld je dan snel aan voor
de toneellessen van ‘Zomaar Theater’ en schitter op het toneel! Bij de
toneellessen van Zomaar Theater
maak je kennis met toneel spelen
en werk je samen met je groep naar
een mooie voorstelling toe. Als echte
acteurs voeren we die voorstelling
aan het einde van het lesblok op
voor je familie en vrienden! Vrijdag
31 januari starten de lessen in het
buurthuis Rengerspark. We repeteren wekelijks op vrijdagmiddag van
16.00 tot 17.15 (leeftijd 6 t/m 12). Bij
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voldoende animo start er ook een
groep om 17.15 tot 18.30 (12+). De
toneellessen vinden plaats van februari t/m juni & september t/m januari.
Je kunt je per half jaar inschrijven!
Maandelijkse contributie: € 19,75.
Ja, ik wil! Helemaal super! Je kunt je
aanmelden via:
jannekehuizinga@outlook.com of bel
naar 06-17112007. Ook voor vragen
mag je gerust contact opnemen!
Een keertje proberen? Dat kan!
Op vrijdag 24 januari is er een gratis
proefles van 16.00 tot 17.15 in het
buurthuis. Daar mag je altijd vrijblijvend aan mee doen! Tot snel, vrolijke groetjes van Janneke Huizinga.
Zomaar Theater.

Z

aterdagmiddagcafé op
iedere eerste zaterdag
van de maand

Iedere eerste
zaterdagmiddag van de maand is
buurthuis Rengerspark geopend.
Het eerst volgende café is 1 februari. Mick opent de deuren rond de
klok van half vijf. Iedereen is van
harte welkom, jong en oud. Voor
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. Kom eens langs
en neem uw buren mee.

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

Yoga
Op vrijdagochtend 10 januari is,
inmiddels alweer voor het 3e voorjaar, een nieuwe lessenserie hathayoga gestart in het buurthuis. Er zijn
weer twee lesuren van 9.30 - 10.30
uur en van 10.45 - 11.45 uur. 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!

getuige van de meest acrobatische
sprongen. Achteraf was er warme
snert en glühwein voor de deelnemers.

Rengerspark driebandentoernooi

AGENDA

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:

Record aantal deelnemers
nieuwjaarsduik

De nieuwjaarsduik op 1 januari
in de Noordersingel trok een record
aantal deelnemers. Maar liefst 136
duikers lieten zich inschrijven voor
de eerste frisse duik in het jaar. Vele
honderden toeschouwers waren

Contactgegevens

Lina Pol: 		
Peter Nijholt:
Jelle Hoekstra:
Hemmo de Groot:
Wiesje Houkes:
In het weekend van 27, 28 en 29
december organiseerde buurthuis
Rengerspark haar 4e Rengerspark
driebandentoernooi. Maar liefst 64
deelnemers kruisten niet de degens
maar de queues. Een uiterst sportief
toernooi waarbij uiteindelijk Marcel
Boomstra aan het langste eind trok.
We kunnen terug zien op een uiterst
geslaagd toernooi.
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Aanmeldingen en verhuur:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Klaverjassen
Aanvang: 19:00 uur
Honkvast - Wilma Koole
Aanvang: 14:30 uur
Proefles Toneelclub
Aanvang: 16:00 uur
Toneellessen voor de jeugd
Aanvang: 16:00 uur
Klaverjassen
Aanvang: 19:00 uur
Zaterdagmiddagcafé
Aanvang: 16:30 uur
Toneellessen voor de jeugd
Aanvang: 16:00 uur
4e Rengerspark Bosloop
Aanvang: 10:30 en 11:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

