Aankondiging:

Nieuwsbrief April 2017

No.3

Spreekuur Gebiedsteam/Wijkverpleegkundigen in Nieuw Zuid
Binnenkort zullen de wijkverpleegkundigen van het gebiedsteam spreekuur
houden in Nieuw Zuid. Je kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld
eenzaamheid, verslaving, financiën, werk en dagbesteding, gezondheid,
opvoeding, enzovoort. Kortom alles op het gebied van zorg, welzijn en inkomen.
Wat zij doen is jouw vraag in kaart brengen en kijken op welke manier en via
welke weg jij het beste geholpen kunt worden.
Het is de bedoeling dat deze spreekuren op de dinsdag en de woensdag
gehouden zullen worden. De precieze startdatum en tijden volgen zo spoedig
mogelijk! Houd hiervoor de berichten in de gaten.
Tot gauw,
Reina Hoekstra, Bertina van der Weide en Mirjam van den Akker

Wijkplatform Plan Zuid:
Het wijkplatform Plan Zuid is in 2015 opgericht om namens de bewoners van
plan Zuid mee te praten over de vernieuwing van de wijk. De voorgenomen
sloop en nieuwbouw hebben grote invloed op hoe onze wijk er uit gaat zien. Als
ook jij het belangrijk vindt om je stem te laten horen en bij te dragen aan de
ontwikkelingen in de wijk: wij zoeken nog leden uit de volgende straten:
Kimswerderweg, Prinses Beatrixstraat, Koningin Julianastraat , Wilhelmina‐
straat (nieuwe gedeelte)en Zuidergrachtswal. Loop eens binnen op
woensdagochtend van 10.00‐12.00 uur in Nieuw Zuid. De koffie staat klaar!

Plan Zuid werkt aan Nieuw Zuid
Van de kwartiermakers:
Het wordt steeds drukker en gezelliger in Nieuw Zuid! Deze Nieuwsbrief geeft
een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Maar er kan nog meer bij. Raak je
geïnspireerd? Kom op woensdag van 10.00‐12.00 uur je ideeën voor
activiteiten vertellen. Samen bekijken we dan of en hoe we die kunnen
realiseren. De koffie staat klaar!
Aan de gemeente is inmiddels een plan gepresenteerd voor de komende 2
jaar. Naast het verder bestendigen van de ingezette en opzetten van nieuwe
activiteiten, zijn er aanpassingen nodig van en in het gebouw. Voorlopig zijn
we dus nog niet uitgebouwd op Nieuw Zuid
Voor informatie kan je contact opnemen met Peet Veldhuizen 06‐46105147
p.veldhuizen@deskule.nl of Herman Jillings 06‐22895708.

Filosofieavond:
Op maandag 1 mei organiseren Henri Zweegers, Jasintha Duijndam en Roeleke
Naber een filosofieavond. Bedoeld voor iedereen die open staat voor een
goed gesprek.
Het filosofieavondje gaat over verschillende antwoorden op levensvragen.
Nieuwsgierig? Iedereen is van harte welkom van 19.00‐21.00 uur.

Filmavond door Jacob Roorda:
Op velerlei verzoek vertoont Jacob op donderdagavond 18 mei van 20:00‐22:00
uur weer één van zijn films over Harlingen. Iedereen is van harte welkom!

Nieuw Zuid, Pr. Irenestraat 2, info@nieuwzuid.frl

Uitnodiging voor de Vrouwengroep:

Workshop Mozaïek:

Op woensdag 10 mei van 10.00 tot 11.30 uur vieren we een klein feestje in
Nieuw Zuid omdat de vrouwengroep haar intrede doet.
De vrouwengroep staat open voor vrouwen van alle leeftijden en culturen die
het fijn vinden elkaar te ontmoeten en gezellig een praatje te maken. Ook
denken we na over leuke bezigheden en creatieve activiteiten in de vorm van
koken, naaien, breien, samen koken of een spelletje doen.
Iedere woensdag is er vanaf 9.00 uur inloop van de vrouwengroep en ben je van
harte welkom. Onze gezellige gastvrouw is dan aanwezig en de koffie staat voor
je klaar.
Mocht je bepaalde wensen of leuke ideeën hebben voor de vrouwengroep, laat
het ons weten. Je bent van harte uitgenodigd en we zien je graag op woensdag
10 mei in Nieuw Zuid.

Mozaïek is een bijzondere kunstvorm waarbij een afbeelding gemaakt wordt
van kleine gekleurde steentjes. Deze kunnen in een wand of vloer worden
gemetseld zoals de Grieken en Romeinen deden. Maar ze kunnen ook op
voorwerpen worden bevestigd. Zoals een tafelblad, vaas, spiegel, dienblad of
schaal.
Op woensdag 3 en 10 mei van 13.00‐16.00 uur geeft Jeanet Plantenga geeft
een workshop. Neem je eigen voorwerp mee en ga met haar op beide dagen
aan de slag. Je gaat daarna naar huis met een eigen kunstwerk! Afhankelijk
van het door jou meegenomen voorwerp bedragen de kosten tussen 12 en
20 euro. Maximaal aantal deelnemers: 8. Opgeven via info@nieuwzuid.frl of
mondeling op woensdagochtend in gebouw NZ.

Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Johanna Schaap
Mob. 06‐10890607. Mail: j.schaap@harlingen.nl.

Steunpunt Vluchtelingen Harlingen:

De timmerwerkplaats is…..geopend:
Op 5 april jl. was daar de officieuze opening van de timmerwerkplaats. Een
mooie locatie in het gebouw Nieuw Zuid. Door vrijwilligers en de
kwartiermakers in een recordtijd gerealiseerd.
Lijkt het je wat om eens bezig te zijn met houtbewerken dan kun je op
woensdag‐ en donderdagochtend terecht in de werkplaats. Onder leiding van
voormalige timmerlieden werk je dan aan een opdracht. Heb je eigen klusjes op
houtgebied of wil je iets maken of repareren dan kan dat ook, maar dan op de
beide middagen.
Je kunt dan de machines gebruiken die er staan, maar altijd onder supervisie van
mensen van de timmerwerkplaats. Want veiligheid gaat voor alles!
Iedereen is welkom, ook als je eerst alleen wilt kijken of het iets voor je is.
En om de kosten hoef je het niet te laten.
Tot spoedig.

Asielzoekers
die
een
verblijfsvergunning
hebben
ontvangen
(vergunninghouders) verhuizen vanuit een AZC naar een eigen woonruimte.
Gemeenten hebben de taak om vergunninghouders te huisvesten.
Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor
het aantal te huisvesten vergunninghouders. Deze mensen maken in

Nederland kennis met een cultuur, taal en regelgeving die ze nog niet
kennen. De vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen Harlingen bieden
hen maatschappelijke begeleiding en maken hen wegwijs in de lokale
samenleving. Naast individuele begeleiding is er elke woensdag een
inloopspreekuur. Voor mensen die net in Nederland wonen is dit een
laagdrempelige manier om hun vragen te stellen. Anderen, die al wat
langer in de gemeente wonen kunnen op dit spreekuur terugvallen als
ze iets niet begrijpen.
Vanaf 15 maart wordt dit spreekuur elke woensdag van 11.00 ‐14.00
uur gehouden in “Nieuw Zuid”.

We starten om 13.30 uur vanaf de Westerzeedijk ( bij de gemeentewerf). U kunt
er om 13.00 uur terecht voor een kop koffie en welkom. We zijn eind van de
middag klaar met de actie.
Van het opgehaalde vuil, willen wij een kunstwerk maken bij gebouw C voor
Nieuw Zuid.
Dank u wel voor uw inzet!!!

Vrijmarkt op Koningsdag:
Ruim je huis op en kom je spullen op de vrijmarkt verkopen! Op het
schoolplein van Nieuw Zuid kan iedereen van 10.00‐16.00 uur proberen rijk te
worden. Je moet wel zelf je kleed en/of tafeltje meenemen. Plaats: noord kant
gebouw C (Nieuw Zuid) aan de Julianastraat.

Auti‐coffee en AIC:
Een maal per maand van 09.00‐11.00 uur organiseert Miranda Bosman een
auti‐coffee voor ouders/verzorgers die te maken hebben met autisme in het
gezin. Een praatje onder het genot van koffie en thee. Een luisterend oor,
erkenning, herkenning en het uitwisselen van ervaringen en tips. Ouders
ervaren dit als erg prettig en kunnen wat ontspannen.
Elke maandag van 10.00‐12.00 uur zit Miranda er voor iedereen die informatie
wil. Ook dan staat de koffie klaar. Er liggen folders van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme en er is een infotheek waar je boeken kunt lenen.

Film bezoek Koningin Beatrix aan Harlingen 1982:
Op Koningsdag 2017 draait Jacob Roorda een doorlopende film van het
bezoek van Koningin Beatrix aan Harlingen in 1982.
De film zal gedraaid worden in Lokaal 5 van gebouw Nieuw Zuid.

Kinderactiviteiten eens in de 2 weken:

Miranda organiseert ook thema avonden. Op 10 mei zijn mensen met autisme
zelf van harte welkom want ook zij hebben behoefte om met elkaar in contact
te komen. Vandaar uit willen we kijken waar de behoeftes liggen en misschien
ook maandelijkse bijeenkomsten organiseren.
Auti Coffee: 19 april, 19 mei en 21 juni van 09.00‐11.00 uur
10 mei gespreksgroep voor mensen met autisme van 19:30‐21:00 uur.

De kick off kinderactiviteiten was met 65 kinderen een dusdanig succes dat
de initiatiefgroep unaniem heeft besloten om door te gaan! Eens in de 2
weken op vrijdagmiddag.
De eerste activiteit is op vrijdagmiddag 12 mei van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Omdat het de zondag daarop Moederdag is wordt er met de kinderen die dat
willen iets voor Moederdag gemaakt.
Omdat de volgende kinderactiviteit op vrijdagmiddag 26 mei in de
meivakantie valt is deze activiteit van 13.00 tot 14.30 uur.
Op vrijdag 9 juni is de kinderactiviteit weer van 14.30 tot 16.00 uur. Om hierna
door te kunnen gaan zijn er wel meer vrijwilligers nodig! Mochten er ouders
en/of buurtbewoners zijn die mee willen helpen dan graag.
Vrijwilligers kunnen dit aangeven tijdens de activiteiten of contact opnemen
met de initiatiefgroep via kinderactiviteiten@nieuwzuid.frl.. Kinderen zijn
altijd welkom maar van te voren opgeven wordt zeer gewaardeerd.
De kosten zijn inclusief materiaal, eten en drinken € 1 per keer.

Buurttuin:
De tuingroep van Tineke, Theo en René is uitgebreid met Nellie en Elisabeth.
Na gezamenlijk beraad is besloten dat er een biologische tuinbak komt. De
taken zijn verdeeld. Iedereen heeft wat te doen.
Op een zonnige woensdagmiddag werd de hele handel naar buiten gesjouwd
en de kweekbakken gevuld. Daarna kregen de ze een plekje in het lokaal van
raad en draad (L3). Dat blijkt een goede keus te zijn want alles groeit als kool.
Figuurlijk dan. Zodra de bakken klaar zijn en het weer het toe laat gaan ze naar
buiten.
Het volgende project staat al weer op stapel: we willen van het grasveldje
achter een waar bloemenfestijn maken. Wil je weten wat voor groenten en
kruiden er gekweekt worden kom dan langs bij Nieuw Zuid ingang op de prinses
Julianastraat.
Voor meer informatie of wil je mee werken, heb je zelf ideeën mail dan naar
info@nieuwzuid.frl. Tot kijk.

 beter kijken naar onderwerpen uit de omgeving.
 een compositie maken en hierin vlakverdeling licht/donker en
kleurgebruik toepassen.
 beeldaspecten toe te passen en deze te gebruiken voor realistisch en
of abstracter werk (lijn, vlak ,kleur ,vorm, huid, licht).

De cursus wordt geven op dinsdagmiddag 16, 23 en 30 mei van 13.30 tot
15.00 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €1,50 per les.
Meer informatie en opgeven kan op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
tijdens de creatieve inloopmiddag in Nieuw Zuid of via info@nieuwzuid.frl

Help je mee op 26 april om de kust schoon te maken?
Cursus Buiten Tekenen :
Na de succesvolle basiscursus geeft Jacob Roorda vanuit Nieuw Zuid nu de
cursus buiten tekenen. Er wordt dus buiten gewerkt. De omgeving is
inspiratiebron en leent zich uitstekend voor zowel figuratieve als abstracte
tekeningen.
In deze cursus leer je:
 hoe je van schetsen naar tekenen komt.
 een serie maken over een onderwerp.
 een onderwerp kiezen en uit te werken in schets en tekening.

In april organiseert de stichting Juttersgeluk in samenwerking met KIMO en de
VNG een strandschoonmaak in kustgemeenten van Nederland en België. Op
26 april aanstaande doet de gemeente Harlingen mee aan deze actie.
Nieuw Zuid wil met een aantal vrijwilligers meewerken om de Harlingse kust
schoon te maken. Daarvoor zoeken we nog mensen die ons willen helpen.
Doe je met ons mee?
Graag aanmelden via info@nieuwzuid.frl. Vermeld naam en telefoonnummer.
Trek tijdens het schoonmaken kleding aan die vies mag worden. De gemeente
Harlingen zorgt voor geschikt opruimmateriaal.

Agenda:
Regulier
Dag:
Maandag:
Centrum
Dinsdag:
Woensdag:

Donderdag:

Tijd:
10:00‐12:00

Lokaal:
3

Activiteit:
Autisme Informatie

09:30‐11:30
10:00‐12:00
09:00‐11:30
09:00‐12:00
10:00‐12:00
10:00‐12:00
11:00‐14:00
14:00‐16:00
14:00‐16:00
09:00‐12:00
14:00‐16:00
14:00‐16:00
14:00‐16:00

3
1
5
9
1
1
3
9
A
9
9
1
4

Raad & Draad
Boekenuitleen
Vrouwengroep
Timmerwerkplaats (les)
Kwartiermakers/Stamtafel
Wijkplatform
Steunpunt Vluchtelingen
Timmerwerkplaats (vrij)
Buurttuin
Timmerwerkplaats (les)
Timmerwerkplaats (vrij)
Boekenuitleen
Creatieve Inloop

Eenmalig
Dag:
Woensdag 26 april:
Donderdag 27 april:
27 april:
Maandag 01 mei:
Woensdag 03 mei:
10 mei:
Woensdag 10 mei:
10 mei:
Donderdag 18 mei:

Tijd:
13:30‐16:00
10:00‐16:00
11:00‐16:00
19:00‐21:00
13:00‐16:00
13:00‐16:00
10:00‐11:30
19:30‐21:00
20:00‐22:00

L.

Activiteit:
Juttersgeluk (Zeedijk)
Plein Vrijmarkt Koningsdag
L5
Film Beatrix ‘82
L1
Filosofie‐avond
L3
Workshop Mozaïek
L3
Workshop Mozaïek
L5
Start Vrouwengroep
L1
Gespreksgroep Autisme
L5
Filmavond Jacob Roorda

Vrijdag

12 mei 14:30‐16:00
26 mei 13:00‐14:30
09 juni 14:30‐16:00

L3
L3
L3

Kinderactiviteiten
Idem
Idem

Dinsdag

16 mei 13:30‐15:00
23 mei 13:30‐15:00
30 mei 13:30‐15:00

L4
L4
L4

Cursus Buitentekenen
Idem
Idem

Initiatief fase
Vrouwenochtend:
dinsdag en woensdag.
Gebiedsteam/Wijkverpleegkundige: dinsdag en woensdag.
Eetclub:
nog niet bekend.
Wijkbedrijf:
nog niet bekend.

Uitneem exemplaar

