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Juni 20
WK voetbal

Nog even en dan is het zo
ver! Het Nederlands Elftal is
al in voorbereiding op het
grote WK voetbal toernooi in
Brazilië. Het toernooi start op
11 juni. Nederland is in een
zware poule ingedeeld en zal
‘’vol aan de bak’’ moeten om
de achtste finales te halen.
Op vrijdag 13 juni is de huidige wereldkampioen Spanje
de tegenstander. Deze wedstrijd start om 21.00 uur, het
buurthuis opent die avond
haar deuren om 19.30 uur.
De volgende wedstrijd is op
woensdag 18 juni, dan wacht
Australië. De laatste poulewedstrijd is Chili de tegenstander. Deze wedstrijd zal
op maandagavond 23 juni
plaatsvinden. De twee laatste poulewedstrijden begin-

nen om 18.00 uur. Buurthuis
Rengerspark opent haar
deuren dan om 17.15 uur. We
tonen alle wedstrijden van
het Nederlands Elftal , mochten we verder in het toernooi
komen (en daar gaan we
natuurlijk allemaal van uit)
dan rekenen we ook op uw
komst. Wij hopen op een
grote opkomst, want ook nu
geldt: hoe meer zielen, hoe
meer vreugd! Kom Oranje
aanmoedigen.

Nieuwe bar

Meubelmaker Jan Blom heeft de
laatste hand gelegd aan een fantastisch mooie bar. Er rest nog enig
schilderwerk maar dan zijn we een
prachtige bar rijker. Het bestuur is
apetrots en geweldig blij met deze
nieuwe aanwinst. De bar had niet
gerealiseerd kunnen worden zonder
de financiële steun van het wijkpanel, we zijn het panel daar zeer
erkentelijk voor! We hopen jullie
allemaal eens aan de bar te mogen
begroeten.

Dinsdagmiddag biljarten
Naast 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.

Z

aterdagmiddagcafé op
iedere eerste zaterdag
van de maand

Vanaf september is iedere eerste
zaterdagmiddag van de maand het
buurthuis Rengerspark weer geopend. 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

Wijkfeest

voor een nieuwe lesserie hathayoga in het Buurthuis Rengerspark.
Evenals in de afgelopen jaren zijn
er op vrijdagochtend 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.

We hebben een datum geprikt
voor ons jaarlijks wijkfeest in het
Rengerspark: zaterdag 30 augustus.
Reserveer deze datum vast in uw
agenda. Het programma zal in grote
lijnen weer hetzelfde zijn. We beginnen met een vrijmarkt, organiseren
weer een volleybaltoernooi en gaan
gezamenlijk eten en swingen op
leuke muziek. Formeer vast een
team voor het volleybal, dit mag met
buurtbewoners, familie, vrienden etc.

Yoga in Transvaalwijk
Op vrijdagochtend 12 september 2014 start al weer voor het 4e
seizoen de Yogagroep Transvaalwijk

De hele lesserie bestaat uit 13 ochtenden en eindigt op vrijdag 12 december 2014 (met een onderbreking
in de Herfstvakantie). De kosten zijn
€ 6,20 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!

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:

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

Aanmeldingen en verhuur:
aanmelding@buurthuisrengerspark.nl

Meer informatie, ook over andere
locaties en lestijden, zie www.libete.nl

vr. 13 JUNI

AGENDA

Contactgegevens

WK Voetbal: Nederland - Spanje
Aanvang: 21:00 uur, buurthuis geopend vanaf 19:30

wo. 18 JUNI

WK Voetbal: Nederland - Australië

ma. 23 JUNI

WK Voetbal: Nederland - Chili

Aanvang: 18:00 uur, buurthuis geopend vanaf 17:15

Aanvang: 18:00 uur, buurthuis geopend vanaf 17:15

za. 30 AUG

Wijkfeest

di.

Biljarten

iedere week

Meer info volgt

Aanvang: 14:00 uur

Kijk ook eens op www.buurthuisrengerspark.nl

