Woensdagmiddag 22 maart is Nieuw Zuid voor kinderen!
Woensdagmiddag 22 maart van 15.00 uur tot 16.30 uur is de aftrap van de
kinderactiviteiten in Nieuw Zuid. Op deze middag zijn er binnen en buiten
allerlei leuke en spannende activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Buiten zijn er sport- en spel activiteiten en een springkussen. Binnen geven we
verschillende knutselworkshops en kan er ook lekker gespeeld worden met het
aanwezige speelgoed. De ontmoetingsruimte is open voor ouders die wat willen
drinken en kletsen.
Momenteel zijn Sannigje, Anja en Henny met het Jongerenwerk Harlingen
bezig met het bedenken en voorbereiden van allerlei leuke en aansprekende
activiteiten. Zowel voor het bedenken als het begeleiden zijn wij nog op zoek
naar vrijwilligers.
De kinderactiviteiten beperken zich niet tot de kinderen uit Plan Zuid: alle
kinderen uit Harlingen zijn welkom! Bij een succesvolle middag zullen er vaker
kinderactiviteiten vanuit Nieuw Zuid georganiseerd gaan worden. Dus zegt het
voort en komt allen! Het gaat hoe dan ook een gezellige middag worden!
Bewoners of ouders die zich als vrijwilliger op willen geven voor deze middag of
eventuele vervolgmiddagen kunnen dit woensdagochtend doen van 10 tot 12
uur tijdens de inloop van Nieuw Zuid, of kunnen mailen naar:
info@nieuwzuid.frl

Agenda
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10.00-12.00 uur: boeken uitleen/raad en draad
10.00-12.00 uur: inloop wijkplatform/stamtafel
14.00-16.00 uur: creatieve inloop/boeken uitleen

Dinsdag 14, 21 en 28 maart
Donderdag 16 maart
Woensdag 22 maart
Donderdag 23 maart

Donderdag 30 maart

13.30-15.00 uur : basiscursus tekenen
19.30-21.00 uur : film door Jacob Roorda
15.00-16.30 uur : kinderactiviteiten
16.00-18.00 uur : kinderpoppentheater
20.00-21.00 uur : volwassen ,, door
Tieneke van Montfort
20.00-22.00 uur : lezing over grimeren
door Jimmy Mol
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Plan Zuid werkt aan Nieuw Zuid
Van de kwartiermakers:
Het project Nieuw Zuid in Harlingen krijgt sinds de start in oktober vorig jaar
steeds meer gestalte. Samen met de bewoners werken wij aan het ontwikkelen
van activiteiten die ten goede komen aan de wijk en tegelijk verbinding leggen
met allerlei andere initiatieven in de gemeente. In deze nieuwsbrief willen wij je
informeren over wat er te doen is en bij deze nodigen wij je van harte uit om met
ons mee te doen. Dat kan door onze activiteiten te bezoeken, ons je ideeën te
vertellen en ons te helpen organiseren.
Elke woensdag zijn wij van 10.00-12.00 uur in gebouw C aanwezig. Wij nodigen je
van harte uit om mee te praten onder het genot van een kopje koffie. Onze
werkwijze is simpel: je komt met ideeën en samen bekijken we of we die kunnen
realiseren. Daarna kan van je idee een plan gemaakt worden. Het is dan de
bedoeling om zo’n plan met hulp van een aantal vrijwilligers (of mede
initiatiefnemers) uit te voeren en tot een succesvolle activiteit te maken.
Plannen voor Nieuw Zuid
Koningsdag: vrijmarkt op het
Plein.
Steunpunt vluchtelingen
Inloopcafé voor iedereen

Ideeën voor Nieuw Zuid
Verhuizing Timmerwerkplaat naar gymzaal in maart.
Samen koken, samen eten, Themabijeenkomsten (filosofie etc.).
Voor informatie kan je contact opnemen met Peet Veldhuizen 06-46105147
p.veldhuizen@deskule.nl of Herman Jillings 06-22895708.

Creatief bezig in Nieuw Zuid

De bibliotheek/ontmoetingsruimte is geopend!

Elke donderdag om 14.00 uur vindt in Nieuw Zuid een creatieve inloopmiddag
plaats.
Het doel is om mensen te helpen ervaring op te doen in creativiteit. Zo kan je
onder andere ervaring opdoen met tekenen, figuur zagen, draadwerken,
miniaturen etc. Jacob Roorda en andere enthousiastelingen willen je daar graag
bij begeleiden.
De inloop is gratis. Alleen voor de koffie en thee rekenen wij € 0,50.
Wij zijn te vinden in de Princes Irenestraat 2.
Tot donderdag!

De door Sjoeke Lamsma in het WijkServiceBureau vorig jaar opgestarte
bibliotheek en weggeefhoek is verhuisd naar Nieuw Zuid. Op 17 januari 2017 zijn
de deuren geopend van de bibliotheek/ontmoetingsruimte. Onder het genot van
een gratis kopje koffie kan je hier boeken, legpuzzels, handwerkpakketten, breien haak-wol en brei- en haaknaalden lenen/verkrijgen.
Er is nu ook een weggeefwinkeltje bij ingekomen waar luxe huishoudelijke
artikelen en speelgoed gratis te verkrijgen zijn. We merken dat er veel
belangstelling voor is en dat de mensen van geheel Harlingen Gebouw Nieuw
Zuid weten te vinden.
De openingstijden van de bibliotheek/ontmoetingsruimte zijn: dinsdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Sjoeke Lamsma heet je van harte welkom. De koffie staat klaar!

Basiscursus tekenen
Op verzoek van bezoekers aan de expositie van Jacob Roorda in Nieuw Zuid
geeft Jacob een basis cursus tekenen. Heb je talent? Dan is dat mooi
meegenomen, maar het is geen voorwaarde. Iedereen kan volgens Jacob leren
tekenen! In deze cursus van 3 lessen gaat het om de basisbeginselen van het
tekenen en schilderen. Je leert te verbeelden wat je ziet en niet wat je denkt te
zien. Uiteraard komen daar bij o.a. begrippen als compositie en perspectief om
de hoek kijken. De cursus wordt geven op dinsdagmiddag 14, 21 en 28 maart
van 13.30 tot 15.00 uur in Nieuw Zuid voor de cursus wordt een eigen bijdrage
gevraagd van €1,50 per les.
Meer informatie en opgeven voor de cursus kan tijdens de creatieve
inloopmiddag op donderdagmiddag van 14:00-16:00 uur in het crealokaal in
nieuw zuid of via info@nieuwzuid.frl.

Buurttuin
Tineke, Theo en Rene hebben het idee opgevat om het “binnen” plein van
Nieuw Zuid om te toveren tot de buurttuin van Nieuw Zuid. Ideeën voor de
opzet van de tuin hebben zij genoeg: van pluktuin, siertuin, moestuin tot
kindertuin.
Aan ruimte voor het realiseren van deze tuinen is ook geen gebrek. Wel zijn
Rene, Theo en Tineke nog op zoek maar mede-tuinierders die mee willen
denken en helpen met het realiseren van een buurttuin.
Zij hebben besloten om deze maand alvast te beginnen met een proeftuin maar
het zou mooi zijn als er in het voorjaar gewerkt gaat worden aan het realiseren
van meer tuinen.
Mensen die meer informatie willen hebben over de buurttuin of mee willen
helpen kunnen in Nieuw Zuid contact op nemen met Tineke of mailen naar
info@nieuwzuid.frl.

Poppencircus op 23 maart!
Tieneke van Montfort komt met haar poppencircus kinderen en volwassenen
verrassen. Iedereen die wil ervaren, kijken en meespelen is welkom. Tieneke
geeft ’s middags van 16.00-18.00 uur een workshop waarin je leert hoe je haar
poppen tot leven brengt. Je mag ook je knuffel meebrengen als die mee wil
doen… of je vader en moeder, of pake en beppe. Ben je benieuwd naar Tieneke’s
poppen kom dan naar Nieuw Zuid en doe mee! ’s Avonds van 20.00-21.00 uur
gaan we in de herhaling voor volwassen kinderen die ook van harte welkom zijn
om de magie van poppenspel te ontdekken.

Jimmy Mol over werken achter de schermen van het theater
De creativiteit spat er van af in Nieuw Zuid! Op 30 maart van 20.00-22.00 uur
vertelt Jimmy Mol over zijn werk als grimeur en pruikenmaker. Hij prikkelt onze
fantasie met prachtige foto’s en voorbeelden.

