Raad & Draad

Een gat in je trui, een scheur in je jasje of de zoom van je broek zit los?
Past je kleding niet helemaal meer of wil je je eigen kleding ontwerpen
en maken? Bij het kleding café Raad & Draad helpen de vrijwilligers je
graag. Raad & Draad is een plek waar je gezellig met anderen kunt werken
aan kleding. Daarnaast kun je ook onder het genot van een kopje koffie
of thee samen breien, haken of borduren. Buiten de materiaalkosten zijn
geen verdere kosten aan Raad & Draad verbonden. Naaimachines en
basismateriaal zijn aanwezig.
De openingstijden zijn dinsdag van 09.30-11.30 uur.
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Plan Zuid werkt aan Nieuw Zuid
Van de Kwartiermakers

Filmavond door Jacob Roorda

Jacob verrast ons elke derde donderdagavond van de maand op een
aantrekkelijke film. Ook op donderdag 20 juli is iedereen weer van harte
welkom om van 20:00-22:00 uur te genieten van de bekende kwaliteitsfilmer
Jacob Roorda en zijn productie.

Nieuw Zuid, Pr. Irenestraat 2, info@nieuwzuid.frl
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Prachtig Nieuws
Nadat het college de tussenevaluatie positief heeft ontvangen blijkt tijdens de
raadsvergadering van de gemeente, dat ook de raad van Harlingen veel
sympathie heeft voor het project Nieuw Zuid. En bij woorden alleen is het niet
gebleven.
De raad heeft ook een krediet beschikbaar gesteld om zowel de komende jaren
het project voort te zetten als ook om in het gebouw verbeteringen aan te
brengen.
Het is geweldig om te zien en te ervaren dat waar we met zijn allen mee bezig
zijn ook breed gewaardeerd wordt. Dit brengt wel met zich mee dat we alles
in het werk moeten stellen om op een goede manier door te gaan en verder te
bouwen aan Nieuw Zuid.
Nieuwe initiatieven zijn de afgelopen maanden gestart. Er worden gesprekken
gevoerd om de ‘Klussenbus’ te verbinden met Nieuw Zuid en een kleine
initiatiefgroep is bezig een plan te ontwikkelen voor een ‘Stadsbedrijf’. Met de
hogescholen in Fryslân en het Gebiedsteam Harlingen is het initiatief gestart
voor een ‘Atelier Harlingen‘.
In een breed vrijwilligersoverleg is ook besloten om te zorgen dat we een
aantal zaken ook organisatorisch verder moeten ‘borgen’. Duidelijkheid geven
over de bezetting van de ruimten, sleutels, roostering van activiteiten,
onderlinge communicatie organiseren etc.
De komende maanden gaan we hier mee aan de slag en verwachten daarna
nog verder door te kunnen groeien. Ook dan volgt nadere informatie over de
Klussenbus, Stadsbedrijf en Atelier Harlingen, begrippen die voor velen nog
onduidelijk zijn.
Voor informatie kan je contact opnemen met:
Peet Veldhuizen tel.: 06-46105147, mail: p.veldhuizen@deskule.nl
Herman Jillings tel.: 06-22895708

Steunpunt Vluchtelingen

Sinds 15 maart wordt er elke woensdag tussen 11.00 uur en 14.00 uur spreekuur
gehouden in Nieuw Zuid. Dit bevalt prima. De ruimte is prettig en de
statushouders weten ons goed te vinden. Ook wordt er gebruik gemaakt van de
andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld Raad en Draad.
Inmiddels heeft de gemeente Harlingen voldaan aan de gemeentelijke
taakstelling en hierdoor is de instroom van nieuwe statushouders verminderd.
Tijdens de zomervakantie gaat het spreekuur, met minder bezetting door.

Stadswandeling

Kinderactiviteiten.

Vanaf de kickoff is de opkomst bij die middagen een bedrijvige gezelligheid.
Jongens en meisjes komen knutselen voor o.a. moeder- en/of vaderdag. De
kinderen zijn enthousiast en komen met diverse wensen, zoals een
toneelstukje bedenken en uitvoeren, een expositie van eigen gemaakte
kunstwerken en een drive in bios avond.
Deze middagen werden begeleid door enthousiaste moeders en betrokkenen.
Om elke twee weken een activiteit aan te kunnen bieden zijn wij op zoek naar
vrijwilligers.

Nieuw Zuid organiseert op dinsdagavond 18 juli een stadswandeling in
samenwerking met de Stichting van der Bent en de VVV. De stadsgids van de
VVV laat ons de mooiste plekken van Harlingen zien en verteld ons hier van alles
over. We beginnen om 18.30 uur vanaf Nieuw Zuid en eindigen daar ook weer
rond 19.30 uur. Na de wandeling kunnen we napraten onder het genot van een
kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Iedereen is van harte uitgenodigd. We
hopen op een grote opkomst! U/jij komt tot ook? De kosten van de
stadswandeling zijn 3 euro p.p.. De koffie/thee met lekkers is gratis.

Het gaat om het bedenken van activiteiten, het voorbereiden er van,
materialen regelen en het begeleiden van de middagen.
Voel jij je aangesproken? Loop dan eens binnen bij Nieuw Zuid of stuur een
mail naar info@nieuwzuid.frl.

Auti Coffee

Inloopuur Gebiedsteam/Wijkverpleegkundigen

De Auti Coffee wordt gehouden op de woensdagochtend en is bedoeld voor
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die te maken hebben met autisme binnen
het gezin. Hier praten we onder het genot van koffie en thee over ons
gezinsleven en vinden we steun en herkenning bij elkaar. De eerstvolgende Auti
Coffee na de zomervakantie is op woensdag 13 september van 9.00-11.00 uur.
De verdere planning volgt.

Op dinsdag en woensdag van 11.00-12.00 uur ben je van harte welkom bij de
wijkverpleegkundigen van het gebiedsteam voor vragen op het gebied van
zorg, welzijn en inkomen. Loop eens binnen bij Nieuw Zuid en vraag wat zij
voor je kunnen doen. Een gratis kop koffie/thee schenken zij so wie so!
Na de zomer starten we met workshops over gezondheid en voeding.
Heb je nog ideeën daarvoor, meld ze dan aan ons.

Inloopcafé.

Inloopcafé Nieuw-Zuid is een plek voor iedereen om elkaar te ontmoeten. Je
kunt er volledig jezelf zijn, er hangt een ontspannen sfeer. Iedereen mag komen
en gaan wanneer hij/zij wil. De koffie en thee staat altijd klaar. Regelmatig
worden er activiteiten aangeboden. Indien er kosten aan een activiteit
verbonden zijn, wordt dit vermeld. Deze betaalde activiteiten worden
aangeboden tegen een lage prijs, zodat ook mensen met weinig geld mee
kunnen doen.
Het inloopcafé Nieuw-Zuid is voortdurend op zoek naar vernieuwing en staat
open voor ideeën met betrekking tot activiteiten. Deze hoeven niet per se op
de dinsdag of donderdag plaats te vinden. Het inloopcafé is iedere dinsdag
geopend van 13.30 – 16.30 uur en iedere donderdag van 9.30 – 12.30 uur.
Meer informatie? Mail naar inloopcafenieuwzuid@st-aanzet.nl.

Zomercafé “de Zilveren Spijker”

Heeft u deze zomer geen vakantieplannen en maar wilt u er wel even uit? In
de maand juli start het Zomercafé de Zilveren Spijker in MFC Het Vierkant aan
de Johan van Oldenbarneveltstraat 2 in Harlingen.
Het Zomercafé is voor alle 55-plussers die het leuk vinden om in de
zomerperiode iets gezelligs te ondernemen met meerdere mensen. Het
Zomercafé biedt ontspanning, gezelligheid en activiteiten en er is altijd ruimte
voor eigen invulling!
We beginnen om 10.00 uur met een bakje koffie en iets lekkers erbij, waarna
we bezig gaan met een spel of activiteit tot 12.00 uur.
Dan lunchen we gezamenlijk en om 13.00 uur zijn we klaar.
U kunt vrijblijvend binnenlopen. Neem voor de gezelligheid een vriend of
vriendin mee!
Het zomercafé is op woensdag : 5 juli,
12 juli, 19 en 26 juli. We vragen een
eigen bijdrage van € 3.00 per keer.
Hebt u belangstelling of wilt u meer
informatie dan kunt u contact opnemen met het ouderenwerk in MFC
het Vierkant .

Modelbouwers ontmoeten elkaar bij de creatieve inloop

De wekelijkse creatieve inloop op donderdagmiddag wordt voor een aantal
Harlingse modelbouwers steeds meer een moment waarop men elkaar
ontmoet en gezamenlijk aan de model-spoorlijn werkt. Dit betekent dat er
naast bezoekers die het leuk vinden om b.v. gezamenlijk te tekenen, er tijdens
de inloop ook wordt gebouwd aan modelspoorlijnen en een maquette van oud
Harlingen. Iedereen is op donderdagmiddag dan ook van harte welkom bij de
inloop.
Hier kan men zelf creatief bezig zijn of het werk (in opbouw) van de deelnemers
komen bewonderen.

Bron foto: www.harlingenboeit.nl/nieuws

Johanna Schaap: tel: 06-10890607; E-mail: j.schaap@harlingen.nl
Graag tot ziens in het Zomercafé de Zilveren Spijker!

Buurttuin

Het tuinteam, Nellie, Tineke, Theo, René en Elizabeth is uitgebreid met Rients.
De planten zijn al aardig gegroeid maar helaas hebben enkele toch het loodje
gelegd. Dat gold ook zowat voor de bak. Die mocht niet vast tegen de muur
aanstaan en is nu 2 meter verplaatst. We zijn er druk mee: lakken, worteldoek
erin en nu regelen we de juiste de aarde. Dan gaan de planten naar buiten.

We maken ook een bloemenperkje. Om het perkje hebben we een verhoging
van tegels gemaakt. Omdat de ondergrond uit een zandlaag bestaat moet daar
eerst een laag aarde overheen zodat de zaadjes en planten beter gedijen. We
zijn nog van plan om een schaakveld met grote schaakstukken op te zetten. Wil
je zien hoe alles van de zomer eruit ziet kom dan langs bij Nieuw-Zuid.
Voor informatie of wil je meewerken of heb je ideeën mail dan naar
info@nieuwzuid.frl.

Autisme Informatie Centrum Harlingen

Het is bijna zomervakantie en we zitten alweer een poosje in Nieuw Zuid met
het AIC, opgestart vanuit het NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).
Iedere maandag (behalve de schoolvakanties) van 10.00-12.00 uur bieden we
een luisterend oor, informatie, advies, boeken die je kunt lenen en folders. In
de zomervakantie sluiten we maar vanaf maandag 4 september zijn we er
weer. Dan gaan we eens in de zoveel tijd een ochtend besteden aan een
informatieve film of documentaire.
Op woensdagavond 5 juli hebben we nog een gespreksavond met de mensen
van de gespreksgroep. Deze is bedoeld voor volwassenen met autisme. Er is
nog plek! Voor informatie kun je contact opnemen met Miranda Bosma (0623905141).
Woensdag 20 september vindt de officiële opening van het AIC plaats: van
14.00-16.30 uur bieden we een speciaal programma aan. Zet de datum alvast
in je agenda!

Timmerwerkplaats

De timmerwerkplaats is er voor alle Harlingers, jong en oud, mannen en
vrouwen. Tijdens de zomerstop die duurt van 5 juli t/m 30 augustus zal er
door de vrijwilligers gewerkt worden om de werkplaats nog beter in te
richten zodat in september de deuren weer openen voor de volgende
activiteiten.
Timmeren voor beginners
10 woensdagen vanaf 6 september van 9.00-12.00 uur o.l.v. Sjouke Terpstra
Timmeren voor gevorderden
10 donderdagen vanaf 7 september 9.00-12.00 uur o.l.v. Jan van der Plaats
en Johannes Hinrichs
Aanmelden voor de woensdag- of donderdagochtend kan door
€ 85,00 over te maken naar
IBAN:NL32INGB0007268236 t.n.v. Stichting Open Timmerwerkplaats
onder vermelding van
"woensdag" of "donderdag"
en de “naam” van de deelneemster/deelnemer.
Vrij timmeren en houtbewerken onder toezicht
Vanaf 6 september kun je bij ons op de woensdag- en donderdagmiddag van
13.30-16.00 uur terecht om "vrij" te timmeren: eigen werkstukken maken,
houtzagen, reparaties uitvoeren, houtsnijden en meer. Alles in overleg met
de aanwezige toezichthouder: op woensdag: Bart Westra; op donderdag:
Tom de Groot. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage voor onderhoud en
behoud van gereedschap, machines en gebruik van elektriciteit.
Loop gerust eens binnen en ontdek wat u bij ons
met hout allemaal kunt doen!

Bron logo: www.harlingenboeit.nl/nieuws

Doppen sparen voor geleidehonden

Filosofie avond

Voor de moeite van het brengen staat voor iedereen Koffie klaar.

Dat kan wel bij filosofie. Filosofie is jezelf vragen stellen als iemand iets
beweert (of je iets leest of overkomt): “is dat zo?”, “ben ik het daarmee
eens?” , “voel ik dat ook zo?” en daar zou best een stilte bij passen. Maar dat
gebeurt tot nu toe niet.(er zijn mensen die niet direct hun mening geven.)
Gelukkig, anders zouden we allemaal door elkaar praten en dat is niet zo
handig). Luisteren naar elkaar levert wel wat op.
We gaan van de stelling van Henri ‘wij zijn allemaal één’ iets meer begrijpen
(en ook van wat hij ermee bedoelt). Dat betekent niet dat we het er allemaal
mee eens zijn. En dat is het leuke van filosofie, dat het zelden voorkomt dat
je het allemaal met elkaar eens bent over diepzinnige gedachten (wel zijn we
het eens over dat er – tot nu toe - koffie en thee gedronken kan worden op
kosten van Nieuw Zuid!!!)
De laatste filosofiebijeenkomst hebben we samen gegeten. Er zijn wel
filosofische onderwerpen aan de orde gekomen, maar we hebben ook
gewoon veel gelachen.

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! In de hal staat een emmer waar
u uw schone, harde doppen kunt inleveren. Op die manier steunt u KNGF
Geleidehonden. KNGF Geleidehonden leidt vijf soorten honden op: de
blindengeleidehond, de autismegeleidehond, de assistentiehond en twee
typen buddyhonden.
We sparen alleen doppen en deksels die hard zijn. Als deksels makkelijk te
verbuigen/dubbel te vouwen zijn mogen deze niet ingezameld worden.
Denk bijvoorbeeld aan doppen en deksels van deze producten:
wasmiddelen (zowel de doppen van de fles als het doseerdopje), pindakaas- en
chocoladepastapotten,
frisdrankflessen,
melkof
yoghurtpakken,
fruitsappakken, sportdrank, zeep- en shampooflessen, deo- en spuitbussen,
slagroombussen, mineraal- of spuitwater.
De doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn. Er mag dus
bijvoorbeeld geen karton, metaal of rubber aan vastzitten. Ander materiaal
moet worden verwijderd. Als dat niet lukt, moet de dop worden weggegooid.
De enige uitzondering hierin zijn de ‘silicone’ binnenzijden van
frisdrankdoppen.

Van de filosofieavonden kan eigenlijk niet echt een verslag gemaakt worden.
Henri geeft wel aandachtspunten weer, waar we verder over kunnen praten.
Dat is heel prettig. Zo zullen we nooit zonder gespreksonderwerp zitten. Maar
tot nu toe vallen er nooit stiltes!

Als je mee wilt doen, kom dan op maandagavond om de 14 dagen om 19.00
uur naar Nieuw-Zuid, je hoeft je niet voor te bereiden, er is vanzelf
gespreksstof. Het duurt tot 21.00.
Bron foto: www.geleidehond.nl

De eerstvolgende bijeenkomst is op 10 juli.

Agenda:
Regulier
Dag:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Tijd:
Lokaal:
10:00-12:00 9a2
19:00-21:00
09:30-11:30
10:00-12:00
13:30-17:00
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
09:00-12:30
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-15:30

1
3
1
1
9b
1
1
3
9b
7
9b
1
9b
1
4
5

Activiteit:
Autisme Informatie
Centrum
Filosofie (1x per 2 wkn)
Raad & Draad
Boekenuitleen
Inloop Café
Timmerwerkplaats (les)
Kwartiermakers/Stamtafel
Wijkplatform
Steunpunt Vluchtelingen
Timmerwerkplaats (vrij)
Buurttuin
Timmerwerkplaats (les)
Inloop Café
Timmerwerkplaats (vrij)
Boekenuitleen
Creatieve Inloop
Kinderactiviteit (1x p.2 wkn)

