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Creatieve workshop

29 en zondag 30 maart willen we aan
de slag. Hulp is altijd welkom, mocht
u tijd en zin hebben laat het ons dan
weten. Aanmelden kan via:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Dinsdagmiddag biljarten

Op zaterdagmiddag 12 april verzorgt Ingrid Kleiterp weer een workshop Afrikaanse Kunst. We starten
om 13.30 uur, de duur wordt geschat
op ongeveer drie uur. U kunt kiezen
uit vijf objecten. De prijzen variëren
van € 27.50 tot € 37.50. Op onze site
vind u meer informatie onder andere
over de objecten waaruit u kunt
kiezen. Graag bij opgave vermelden
welk object u wilt maken. Aanmelden kan op :
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

de vaste woensdag- en donderdagavond biljartclubs is er nu ook de
mogelijkheid om op dinsdagmiddag
‘een biljartje te leggen’. Bent u op
dinsdagmiddag vrij en zoekt u nog
een leuke bezigheid loop dan gerust
eens binnen. Zowel beginners als
gevorderden zijn van harte welkom.
Momenteel zijn de deelnemers nog
niet met een competitie begonnen maar bij voldoende deelname
valt dat zeker niet uit te sluiten.
Bouke Rispens opent de deur van het
buurthuis rond 14.00 uur.

WK voetbal

NL-Doet dagen
Wederom doen we weer mee
aan de NL-Doet dagen. Vrijwilligers
spannen zich dan in om klussen in
het buurthuis te verrichten. Dit jaar
willen we in ieder geval het hok een
opknapbeurt geven. Buitenom is
enig schilderwerk, mits het weer dat
toe laat, weer nodig. De dakgoten
kunnen in ieder geval wel een nieuw
laagje verf gebruiken. De landelijke
NL-Doet dagen zijn in het weekend
van 22 en 23 maart. Omdat er in dat
weekend veel bestuursleden afwezig zijn staan onze klusdagen een
weekend later gepland. Op zaterdag

Het duurt nog even maar noteer vast
in uw agenda de data waarop het
Nederlands Elftal haar groepswedstrijden speelt. Deze data zijn 13, 18
en 23 juni. Allemaal goede tegenstanders dus dat belooft interessante
wedstrijden te worden. In het buurthuis hopen we met velen te kijken.
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Reparatie ochtend
Het wijkpanel heeft het fantastische plan opgevat om twee keer
per jaar een zogenaamde reparatie
ochtend te organiseren. Tijdens
deze ochtend kunt u apparatuur dat
niet (goed) meer functioneert laten
nakijken. Indien mogelijk zullen
vrijwilligers uw apparaat ter plekke
maken, mogelijk dat er zelfs nieuwe
onderdelen geplaatst gaan worden.
Oh ja... mocht uw fiets mankementen vertonen dan kunt u ook bij de
experts terecht, zelfs uw lekke band
plakken ze graag.
Deze bijzondere ochtend vind
op zaterdag 12 april plaats in het
buurthuis. Vanaf 09.00 uur kunt u er
terecht. De reparatie ochtend sluit
om 13.00 uur, wees er dus op tijd bij!

Z

aterdagmiddagcafé op
iedere eerste zaterdag
van de maand

Iedere eerste
zaterdagmiddag van de maand is
buurthuis Rengerspark geopend.
Het eerst volgende café is 5 april.
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

Naailessen buurthuis Rengerspark

Nieuwe bar…

Heb je ergens een ongebruikte naaimachine staan? En lijkt het je leuk
om zelf kleding te maken?
Kleding (of tassen, boxkleden e.d.)
maken is voor iedereen te leren! Al
meer dan 20 jaar verzorgt Renske
in buurthuis Rengerspark wekelijks
naailessen. Tijdens deze lessen kun je
op een leuke laagdrempelige manier
leren om zelf met de naaimachine
om te gaan. De lessen zijn niet alleen
informatief maar vooral ook heel
gezellig! Onder het genot van een
kopje thee leer je stikken, rijgen,
knoopsgaten maken enz. Twijfel je
nog? Het is altijd mogelijk om telefonisch contact op te nemen of
eens even een kijkje te nemen
tijdens de les. Momenteel zijn er
naailessen op de maandagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur. Tot ziens in
het buurthuis!

Momenteel wordt er door Jan Blom
hard gewerkt aan een nieuwe bar.
Deze hopen we de komende weken
te plaatsen. In de volgende nieuwsbrief hopen we u er meer over te
kunnen vertellen.

Wijkfeest
We proberen ook dit jaar weer
een leuk gezellig wijkfeest te organiseren. Veel is er momenteel nog niet
bekend maar we informeren u natuurlijk weer tijdig over dit spektakel.

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:
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
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Contactgegevens

3

iedere week

Klaverjassen
Aanvang: 19:30 uur
NL-Doet
Alle hulp is welkom!
NL-Doet
Alle hulp is welkom!
Zaterdagmiddagcafe
Aanvang: 16:30 uur
Klaverjassen
Aanvang: 19:30 uur
Reparatieochtend
Aanvang: 9:00 uur
WorkshopAfrikaanse kunst
Aanvang: 13:30 uur
Zaterdagmiddagcafe
Aanvang: 16:30 uur
Biljarten
Aanvang: 14:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

