Muziektheater ‘Op de Terp Almenum’
Ook in Harlingen gebeurt Under de Toer. In de Grote Kerk van Harlingen wordt
op 4, 5 en 6 oktober Op de Terp Almenum gespeeld, een
muziektheaterproductie over de glorietijd van Harlingen. Tijdens de Gouden
Eeuw bracht in opdracht van het stadsbestuur in 1610 de Harlinger cartograaf
en bouwmeester Jacob Lous de toenmalige stad in beeld met een minutieus in
3D getekende vogelvluchtkaart. Jacob Lous ligt in de Grote Kerk begraven. Zijn
prachtige kaart hangt prominent zichtbaar in museum Het Hannemahuis. Anno
2018 stappen bewoners van Harlingen in zijn in 1610 getekende stad, als in een
soort Google Street View avant la lettre. Multimediaal muziektheater met zang
(koor en solo), muziek, projecties, geluidseffecten en bulderend orgel brengt de
historische stad tot leven. De beelden, geluiden en verhalen voelen opmerkelijk
hedendaags aan. De Gouden Eeuw vormt een spiegel voor onze eigen tijd.
Een voorstelling van, voor en door Harlingers met minstens 100 vrijwilligers met
talent op gebied van muziek, toneel, zang, dans, beeldende vakken,
decors, kostuums en dergelijke. Een belangrijke rol is weggelegd voor een
speciaal projectkoor. We hebben medewerking van gerenommeerde
professionele theatermakers en museum Het Hannemahuis. Ook hebben
verenigingen en koren hun medewerking toegezegd: Vereniging Oud
Harlingen, Kindertheater LEF, Cantorij van de Grote Kerk, Orpheon, de Willem
Barentszwerf, Kunstenaars sociëteit Zilt en Het Harlinger Volkstoneel.
Gerepeteerd wordt in de Grote Kerk, de Doopsgezinde Kerk en Nieuw Zuid.
De kostuumploeg is volop in de weer en nog op zoek naar een paar extra
naaisters. Meer info op www.opdeterpalmenum.frl.

Groei en bloei in wijk en tuin
Wanneer: 11 september, 1x per 14 dagen van 19.30‐21.30 ongeveer 10
bijeenkomsten. Op dinsdag 11 september start Antoinette Berkouwer met een
reeks bijeenkomsten over bloemen en planten in de wijk en je tuin. We
beginnen met je eigen tuin. Wat groeit er, welke planten vind je mooi?
Allerlei thema’s komen aan bod. Stekken en zaaien en het ruilen ervan, dieren
in de tuin, een wijk‐moestuin van alles kan groeien en gaande weg komen we
op ideeën. Voor eigen ideeën is alle ruimte. We doen het met elkaar en voor
elkaar en de wijk waar we in wonen. Voor de praktijk heeft een van de buurt
bewoners haar tuin als ‘proeftuin’ aangeboden. En we kunnen bij elkaar gaan
kijken voor wie dat zou willen. Iedereen is van harte welkom en we hopen op
goede, interessante ontmoetingen met elkaar!
Nieuw Zuid, Pr. Irenestraat 2, info@nieuwzuid.frl, tel.: 0517-234393
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Bibliotheek/ontmoetingsruimte

Bij deze weer eens een stukje over de bibliotheek/ontmoetingsruimte
gevestigd in gebouw Nieuw Zuid. De openingstijden zijn op dinsdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur. En op donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Er is een grote stamtafel gerealiseerd door de Timmerwerkplaats met 12 tot
14 zitplaatsen. De stamtafel wordt op deze dagen goed bemand. De koffie is
overheerlijk en gratis. De gezelligheid staat hier bovenaan.
Regelmatig zijn de bezoekers hier aan het sjoelen. En zo nu en dan is er een
prijs weg te geven. Er is ook een weggeefhoek gevestigd in de bibliotheek. Hier
staan luxe‐ en huishoudelijke spulletjes, spelletjes, knuffels en
handwerkartikelen. En deze mogen gratis meegenomen worden. Steeds
nieuwe voorraad.
Na de zomervakantie is het de bedoeling dat in de bibliotheek de
weggeefhoek wordt uitgebreid en er mogelijk ook een kledingbank gevestigd
gaat worden. De plannen hieromtrent zijn besproken en goedgekeurd.
Er volgt nog nader bericht hierover. Ik zou zeggen: u bent van harte welkom.
Sjoeke.

Raad en Draad

Vrouwengroep

Dinsdagmorgen van 9.30‐11.30 uur staan drie
vrijwilligsters paraat voor Raad en Draad.
Haken, breien , het vermaken of naaien
van kleren, in lokaal drie kun je het allemaal
leren. Materiaal zoals wol, garen, naaiboxjes,
naaimachines enz. zijn aanwezig .
Jong en oud , iedereen is welkom,
kom eens langs als je eventueel meer informatie wenst.
Let op: Wij gaan in de vakantie gewoon door!

Woensdag 18 juli is de laatste activiteit van
de vrouwengroep daarna gaat de zomerstop in.
Op 5 september gaan we weer van start.
Wat er nog wel in juli voor activiteiten
gepland staat is: 4 juli een strandwandeling
of spelochtend (hangt van het weer af),
11 juli informatie over gezond eten en 18 juli
informatie over de overgang.
Vanaf heden zit de vrouwengroep op de bovenste verdieping.
Jullie zijn nog steeds van harte welkom.

Van de kwartiermakers
Wie om zich heen kijkt in en buiten het gebouw van Nieuw Zuid stelt vast dat
dat het er ‘spic en span’ uitziet. Er wordt dagelijks schoongemaakt, de tuin
wordt onderhouden en zowel binnen als buiten wordt flink geklust. Zo zijn
inmiddels alle lokalen voorzien van een fris verfje. Buiten staan prachtige
picknick banken en we kunnen binnenkort proefdraaien met de barbecues.
Al dat werk gaat niet vanzelf. Inmiddels hebben 10 tot 12 vrijwilligers het er twee
of meerdere dagdelen aardig druk mee. Nu NZ groeit is het nodig om dingen
beter te organiseren.
We hebben daarom besloten om de werkzaamheden te organiseren in een
binnen (beheer)groep en een buiten(tuin)ploeg. Een paar vrijwilligers maken
deel uit van beide ploegen. Dat is best een lastige opgave. Ook zijn niet al de
werkzaamheden altijd even leuk. Maar met elkaar maken we het wel erg
gezellig en zo lukt het ook om zelfs vervelende klusjes te klaren.
Complimenten voor alle vrijwilligers! Zij proberen de activiteiten zo goed
mogelijk te laten verlopen. Daarbij zorgen de gebruikers dat de binnen‐ en
buitenploeg zo min mogelijk werk heeft van hun aanwezigheid door vooraf goed
te overleggen en na afloop de ruimtes op te ruimen.
Nieuwe ideeën en initiatieven zijn altijd welkom natuurlijk . Vrijwilligers om die
te bemensen en ook het gebouw en omgeving te beheren zijn daarbij wel een
noodzaak.
Al gaat er zo nu en dan best iets mis, samen krijgen we veel voor elkaar en zijn
alle gebruikers en gasten van het gebouw tevreden.
Voor informatie kan je contact opnemen met:
Peet Veldhuizen tel.: 06‐46105147, mail: p.veldhuizen@deskule.nl
Herman Jillings tel.: 06‐22895708
Of mail naar info@nieuwzuid.frl

Streetdance en Breakdance in Nieuw Zuid
Vanaf vrijdag avond 6 juli opent Nieuw Zuid zijn deuren voor de jeugd van
Harlingen.
Elke vrijdag van 19.30 uur tot 22.00 uur zijn alle jongeren welkom om te komen
“chillen”. Heb je nu zin in wat meer uitdaging? Dan Kun je de dance workshop
van Benediction volgen. Deze is van 19.30 uur ‐ 20.30 uur. Hij zal verschillende
dansstijlen aanbieden, te weten Afrikaanse dansstijl, streetdance en
breakdance.
Benediction is bekend van “so you
think you can dance” “Holland's got talent”
en “de dino show”. Je kunt je voor de
workshop opgeven door een mail te
sturen naar info@geefonseenpodium.nl

Filosofie
Op maandagavond, eens in de 14 dagen (b.v. op 25 juni en iedere keer 14
dagen daarna) doen we met een ‘clubje’ aan filosofie. Gewoon om onszelf en
het leven te begrijpen en beter te kunnen omgaan met hoe de wereld en
samenleving in elkaar zit. Er komen veel persoonlijke zaken aan de orde, maar
dat hoeft niet, iedereen is vrij om zijn gedachten te uiten, hoe gek ook.
Daardoor leren we veel van elkaar, worden we door elkaar geïnspireerd
en komen we eigenlijk altijd met een goed gevoel thuis. Tuurlijk moet je wel
‘open’ staan voor elkaar, we zijn het lang
niet altijd met elkaar eens, maar dat is
juist het leuke ervan. We merken dat er
veel hetzelfde is voor mensen, maar dat
er ook bijzondere verschillen zijn.
Kom vooral eens meedoen!

Radio Stad Harlingen
Nog even en de verhuizing naar onze nieuwe locatie in Nieuw Zuid is een feit.
Voordat het zover is eerst even een terugblik geven en wie Radio Stad Harlingen
is.
Radio Stad Harlingen is de lokale omroep van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.
De omroep wordt gerund door ongeveer 50 vrijwilligers en zij maken, met een
kleine zomerstop het hele jaar door radioprogramma’s. Dankzij donaties en
sponsoren worden onze kosten gedragen.
We zijn ooit begonnen in het oude Casa Cara. Op de locatie waar nu mooie
appartementen staan. Omdat we hiervoor plaats moesten maken hebben we
onze intrek genomen in het bedrijfspand van toen nog Spaansen aan de
Kanaalweg. Vanwege de komst van de N31 moesten we noodgedwongen weer
verhuizen naar ‘Het Kwetternest’. De voormalige kleuterschool aan de William
Boothstraat. Een pracht locatie zo midden in het centrum maar wel met
beperkingen. Mindervaliden konden ons slecht bereiken en veel medewerkers
en bezoekers hadden problemen met de kleine traptreden (voor kindervoetjes
gemaakt). Op zoek naar een betere locatie. En die hebben we gevonden: lokaal
5 van ‘Nieuw Zuid’. Zoals eerder gemeld is de toegankelijkheid van het gebouw
een belangrijk onderdeel van onze verhuizing en daarbij staat de deur voor
iedereen open.
Heb je nog nooit geluisterd naar Radio Stad Harlingen? Schakel dan eens in via
de ether op 106.2 FM of via de kabel op 104.1 FM. Heb je geen radio om ons via
de ether te ontvangen? Dan is het programma ook te beluisteren via de stream
op www.radiostadharlingen.nl of via de app van Tune‐In op je telefoon/tablet.
Wat nog leuker is dat je gewoon een kijkje komt nemen in onze studio om te
zien hoe wij radio maken. Ook wij hebben altijd vrijwilligers nodig. Je hoeft geen
ervaring met radio maken te hebben, als je maar enthousiast bent!
Tot ziens!

Narcotics Anonymous meeting
De NA meeting Harlingen gaat gewoon door tijdens de vakantie: iedere vrijdag
van 19.30‐20.30 uur.
Het is een open meeting stappen of topic. Iedereen die de wil heeft om te
stoppen met gebruiken is welkom. Je kunt ook bellen op 0651464816.

Ammeroetoe
Na een periode van stilvallen en wisselingen, begint er eindelijk wat meer
vastigheid te komen in de bemensing van de kerngroep rond Ammeroetoe.
Tijd om echt concreet te worden! De zomerperiode is veelal een periode van
rust en ontspanning. Voor de kerngroep des te meer de tijd om het idee
Stadsbedrijf concreet te maken, zodat er op korte termijn al iets zichtbaar kan
worden van de aloude plannen. We hopen dit zo snel mogelijk bekend te
kunnen maken. Heeft u in de tussentijd ideeën of vragen? Ammeroetoe is
bereikbaar per mail (info@ammeroetoe.nl ) of telefoon (0630314390).
Wij wensen u een fijne zomer!

Samen eten, samen koken
Op de vierde donderdag van de maand kookt Maria! Vanaf 16.00 uur komen
een heleboel mensen lekker meehelpen met groente snijden, tafels dekken
en bijkletsen. Het heerlijke van het eten is dat Maria (Marietje, Rietje..) zo
lekker kookt! Petra haalt de 3 euro per persoon op en Trijn regelt van alles om
het eten heen. Super.
Je betaalt 3 euro per fantastische maaltijd (soepje, hoofdgerecht, toetje). Er
ligt altijd van tevoren een inschrijfformulier op de koffietafel in NZ, maar je
kunt je ook best melden bij een van de mee kokers.
In de maanden juli een augustus koken we niet, maar er komt wel
‘verrassingseten’. Dus meld je daarvoor zeker aan. We rekenen wel op de
vaste club, dus die kunnen zich zo nodig afmelden.
Tot smakelijk!

Agenda:
Dag:
Maandag:
Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Tijd:
Lokaal/Kantoor:
Activiteit:
08:30‐12:00 L4
Alfabetiserings Cursus
19:00‐21:00 L1
Filosofie (1x per 2 wkn)
09:30‐11:30 L2
Raad & Draad
11:00‐12:00 L1
Gebiedsteam
14:00‐16:00 L2
Boekenuitleen
14:00‐16:00 K3
Stamtafel Amaroetoe
10:00‐12:00 L1
Kwartiermakers/Stamtafel
11:00‐12:00 L1
Wijkplatform
Gebiedsteam
11:00‐12:00 L1
11:00‐14:00 L2
Steunpunt Vluchtelingen
10:30‐11:00 Werkplaats Repaircafe
10:00‐12:00 L2
Boekenuitleen
14:00‐16:00 L3
Creatieve Inloop
19:00‐21:00 L2
Narcotics Anonimus

Kinderyoga
Op woensdag middag geef ik les aan les aan 4 kinderen vanuit het
Steunpunt. Het is heel mooi om te zien hoe de kinderen met plezier naar de
les komen. Bij kinderyoga staat namelijk plezier voorop.
Naast het oefenen van yogahoudingen is er afwisselend een kort verhaal of
meditatie en thema's.
Na de schoolvakantie start een 2de op woensdagmiddag om 14.15 uur. Meer
informatie vind je op www.fluisteringvanonsinnerlijkkind.nl

Reserveren van de ruimtes
Wil je als participant van Nieuw Zuid een ruimte reserveren dan kan dit via
agenda@nieuwzuid.frl

Hier zijn wij.

Belangrijk is dat bij reserveringen zowel de aard van de activiteit als het
verwachtte aantal deelnemers wordt aangegeven. Daarnaast vernemen wij
ook graag de aanvang‐ en eindtijd van de activiteit i.v.m. de agenda en hoelang
men over de ruimte wil beschikken i.v.m. b.v. voorbereidingstijd of opruimen
na afloop. Dit laatste is van belang met het inplannen van eventuele
aansluitende activiteiten in dezelfde ruimte.
Iedereen krijgt een bevestiging terug van de ruimte, tijdstip een datum.
Mensen en organisaties die voor hun activiteiten ook graag gebruik willen
maken van Nieuw Zuid maar (nog) geen participant zijn van Nieuw Zuid kunnen
contact op nemen met de kwartiermakers:
Herman Jillings 06‐22895708 of Peet Veldhuizen 06‐46105147

