Klussenbus
De Klussenbus is in de gemeente Harlingen
weer beschikbaar voor ( kleine) klussen in
en rondom woning. Als u niet zelf of met
hulp van uw omgeving de klus kunt regelen
en geen geld heeft om een bedrijf in te
schakelen dan kan de Klussenbus uitkomst
bieden.
De Klussenbus is bereikbaar op 06‐11294784.

Vrijwilligerscentrale zoekt vrijwilligers
De Klussenbus werkt samen met andere organisaties die met vrijwilligers ook
praktische diensten aanbieden. Samen zorgen zij er voor dat de inwoners van
Harlingen zo goed mogelijk geholpen worden.
Al deze organisaties (Seun en Steun, Het Leger des Heils en Humanitas‐Efkes
Dwaen) kunnen de nodige vrijwilligers goed gebruiken. Dus bent u praktisch
ingesteld en wilt u wat voor mensen betekenen neem dan contact op met de
Vrijwilligerscentrale vwcharlingen@deskule.nl of bel met 06‐497665254 op
maandagmiddag en donderdagochtend.

Het Opvoedcafé
Vanaf mei is er in Nieuw Zuid een nieuwe
activiteit voor ouders: het Opvoedcafé.
Een plek waar ruimte is om de opvoeding van je kind(eren) bespreekbaar te
maken en onderlinge tips en ervaringen uit te wisselen. Want: je staat er als
opvoeder niet alleen voor.
Het Opvoedcafé is de plek om informeel samen te zijn en professioneel advies
te krijgen. Ben je opvoeder en maak je je wel eens zorgen over (de ontwikkeling
van) je kind? Heb je vragen over de opvoeding? Zou je willen weten hoe andere
ouders het aanpakken? Of zoek je gewoon een fijne plek om bewust met het
ouderschap bezig te zijn? Kom dan eens langs! De kosten zijn €2 per keer.
Het Opvoedcafé is een initiatief van Family Factory Harlingen en wordt
georganiseerd door Anja Schilder, coach en trainer voor jeugd en gezin. Het
Opvoedcafé richt zich op alle ouders van Harlingen met kinderen in de leeftijd
van 4‐18 jaar. Voor meer informatie 06‐50642280.
We komen bij elkaar op vrijdag 25 mei, 22 juni en 20 juli van 10.30‐12.00 uur.
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Plan Zuid werkt aan Nieuw Zuid
Van de kwartiermakers
Nieuw Zuid: nu zichtbaar voor iedereen.
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

Met hulp van wethouder Hein Kuiken staat Nieuw Zuid nu vol trots aan de
gevel van gebouw C. Dit helpt om Nieuw Zuid een eigen identiteit te geven en
Harlingen langzaam maar zeker te laten wennen aan onze nieuw naam.
Inmiddels groeit het aantal activiteiten en betrokken vrijwilligers. Afstemming
en communicatie binnen Nieuw Zuid is heel belangrijk geworden.
Overlegplatforms worden structureel en dragen bij aan afstemming en
betrokkenheid. Twee wekelijks komen de meest betrokken vrijwilligers van het
beheer van het gebouw bij elkaar. Om de 6 weken overleggen we met de kern
organisaties en ‐activiteiten en 2 maal per jaar met alle vrijwilligers.
De vrijwilligers die de schoonmaak voor hun rekening nemen worden
inmiddels geholpen door Buwalda Schoonmaakbedrijf om de juiste
werkzaamheden op het juiste moment te doen. Dan blijkt al snel dat
schoonmaken toch een vak op zich is en schoonmaken van een algemeen
toegankelijk gebouw nog eens extra complex. Namens alle gebruikers van het
gebouw mag ik dan ook wel grote waardering uitspreken voor degenen
die hiermee aan de slag zijn. Dank aan Buwalda voor hun sociale
betrokkenheid!

Autismeweek ook in het AIC Harlingen

Harlingen loopt

Donderdag 5 april was er in het kader van de week van het autisme een lezing
bij het AIC in Nieuw Zuid. De avond werd geopend door wethouder Hein Kuiken.
Daarna kreeg Erik Velstra het woord, hij nam ons mee in het thema van de
autismeweek “luisteren naar autisme”. Dit deed hij aan de hand van de “Geef
me de 5” methode. Er werd uitgelegd wat autisme is en hoe het werkt in het
hoofd van iemand met autisme. Ook het “luisteren” naar de signalen van de
persoon met autisme kwam aan bod. Hoe herken je een vol hoofd en hoe
voorkom je een vol hoofd. Er werd duidelijk gemaakt dat kinderen met autisme
zich op school vaak nog goed staande kunnen houden maar dat thuis de boel
toch kan ontploffen. De vele prikkels van de dag worden meestal thuis pas
verwerkt. Dit alles werd vertel met behulp van een mooie presentatie met
duidelijke filmpjes.
Uit de noordelijke provincies waren veel mensen op de lezing afgekomen. Zowel
ouders en familie van mensen met autisme als professionals uit zorg, onderwijs,
opvang en begeleiding waren aanwezig. Toen we deze lezing hadden geregeld
met Erik Velstra wisten we niet hoeveel aanmeldingen we konden verwachten.
Maar dit hadden we niet durven dromen, het lokaal zat bomvol en we hebben
zelfs “NEE” moeten verkopen.
Omdat we zoveel mensen hebben moeten teleurstellen, zijn we van plan om in
het najaar nogmaals een avond te plannen. Wij als AIC zijn blij met deze
belangstelling voor autisme. Gelukkig is er steeds meer bekend over autisme en
hoe we daar mee om moeten gaan zodat ook deze mensen een plek kunnen
vinden in een maatschappij die voor hen heel overweldigend en ingewikkeld kan
zijn.

Vanaf dinsdag 8 mei start de wekelijkse wandelochtend weer! Wil je graag
lekker wandelen maar niet alleen? Wandel gezellig mee!
Je bent welkom vanaf 9.30 uur voor een kopje koffie of thee in de huiskamer
van Nieuw Zuid.
Vanaf 10 uur begint de wandeling. De duur en lengte hangt af van de
deelnemers en het weer, maar uiteindelijk bepaal je het zelf. Iedereen is
welkom en het is geheel gratis! Je hoeft je niet op te geven. Loop je gezellig
met ons mee?

Programma AIC
16 mei: Auti Coffee en gespreksgroep
12 juni: Filmavond: The Black Balloon
13 juni: gespreksgroep
20 juni: Auti Coffee

Alfabetiseringscursus
Mijn naam is Petra Lemmens en ik verzorg op maandag‐, woensdag‐en
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur alfabetiseringslessen in Nieuw Zuid. Dit
is Nederlandse les voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2
lessen, officieel genoemd). In de praktijk zijn dit veelal mensen uit Syrië en
Eritrea, maar cursisten kunnen uiteraard ook een andere nationaliteit hebben.
Dit traject is doorgaans de opstap naar het inburgeringsexamen.
Er zijn cursisten bij mij in de groep die het heel leuk zouden vinden om een
taalmaatje te hebben. Iemand die wekelijks komt koffie drinken of wat leuks
met ze wil ondernemen.
Bij interesse graag een mailtje sturen naar: plemmens@stavoor.nl

Steunpunt Vluchtelingen
Tot nu toe zijn er in 2018 geen nieuwe vluchtelingen in Harlingen bijgekomen.
De grenzen worden dicht gehouden terwijl het geweld doorgaat! De in
voorgaande jaren gearriveerde mensen weten hun weg inmiddels aardig te
vinden.
Een aantal wacht nog steeds op gezinshereniging. De echtgenoot of echtgenote
en soms ook kinderen kunnen moeilijk weg komen. Voor ons tijd voor nieuwe
initiatieven zoals de workshops sociale activering die vanaf april 2018 gegeven
worden.
Tevens zit het in de planning om fietslessen te gaan geven aan de mensen, met
name de dames, die niet kunnen fietsen en/of zijn bang om het te doen. Met
de ijsbaan is contact gezocht om op deze veilige plek te mogen oefenen. De
bedoeling is vanaf mei hiermee te beginnen.

Juttersgeluk
Op 31 mei organiseert Stichting Juttersgeluk in samenwerking met KIMO
Nederland en België Expeditie Juttersgeluk. Vorig jaar deed Harlingen ook mee
om het strand schoon te maken.
Nieuw Zuid wil met een aantal vrijwilligers meewerken en daarom roepen wij u
op om ons te helpen.
Doet u met ons mee?
Graag aanmelding 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.
We starten om 14.00 uur vanaf de gemeentewerf aan de Westerzeedijk met
koffie/thee en zijn om 16.00 uur klaar met de actie.
Dank u wel voor uw inzet!

Op de terp Almenum te gast in Nieuw Zuid
Rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden‐Fryslan 2018 worden overal in de
provincie bijzondere evenementen georganiseerd. Naast de Tall Ships Races,
doet Harlingen op 4, 5 en 6 oktober mee met het project Under de Toer. De
bedenkers van het project hebben 32 kerken geselecteerd, de regie is in handen
van Titia Bouwmeester.
In Nieuw Zuid gaat vanaf 27 mei de decor‐ en kostuumploeg aan de slag. Heb je
zin om een keertje te komen kijkje of vrijwilliger te worden? Schrijf dan een
berichtje naar: info@opdeterpalmenum.nl
De ticketverkoop voor drie voorstellingen in de Grote Kerk is inmiddels gestart.
Ga daarvoor naar www.opdeterpalmenum.frl

Workshops door Jan Paans
Op korte termijn gaan we van start met verschillende workshops die wij met
groot enthousiasme aan u willen aanbieden. Het is bedoeld voor mensen die
een gezellige atmosfeer zoeken, nieuwsgierig zijn en nieuwe contacten willen
krijgen voor een beter sociaal leven. De eerste workshop etherische oliën gaat
van start op 8 mei van 19.00‐21.00 uur.
Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als wij.
Agenda workshops mei/juni:
‐
8 mei: etherische oliën
‐ 15 mei: Amsterdamse muziek
‐ 22 mei: Griekse kookworkshop
‐ 29 mei: Feng Shui
‐
5 juni: bewust zijn
‐ 12 juni: salsa en merengue muziek
‐ 19 juni: kookworkshop snijtechniek en sauzen
‐ 26 juni: spiritualiteit

Ammeroetoe in stroomversnelling?
Binnen project Nieuw Zuid ontwikkelt zich Ammeroetoe, het stadsbedrijf dat
Harlingen leuker, mooier en socialer wil maken. Inmiddels is er een plan
gemaakt voor project Nieuw Zuid/ Ammeroetoe. Om dit plan te realiseren is
geld aangevraagd bij verschillende fondsen. Mocht onze aanvraag
gehonoreerd worden, dan kunnen we Ammeroetoe versneld realiseren. Eind
juni/begin juli weten we meer. Uiteraard houden we u op de hoogte. Meer
weten over Ammeroetoe? Kom woensdag langs in gebouw Nieuw Zuid.

Themamiddagen Gebiedsteam
SLAPEN: dinsdag 15 mei.
Inloopmiddag van 13.30‐16.00 uur.
113 online: dinsdag 29 mei.
Vanaf 13.15 uur: inloop met koffie/thee. Themamiddag: 13.30‐15.00 uur.
Eventueel napraten tot 16.00 uur.
Het Gebiedsteam Harlingen heet u van harte welkom in Nieuw Zuid!

Agenda:
Dag:
Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Tijd:
Lokaal/Kantoor:
Activiteit:
08:30‐10:30 K3
Autisme Info Centrum
10:00‐12:00 L1
Stadskamer
08:30‐12:00 L4
Alfabetiserings Cursus
19:00‐21:00 L1
Filosofie (1x per 2 wkn)
09:30‐11:30 L2
Raad & Draad
09:00‐12:00 L5
NHL/Stender/FC
14:00‐16:00 L2
Boekenuitleen
09:00‐11:30 K3
DigiTaalHuis
14:00‐16:00 K3
Stamtafel Amaroetoe
09:00‐12:00 L6
Timmerwerkplaats (les)
08:30‐12:00 L4
Alfabetiserings Cursus
09:30‐12:00 L5
Vrouwengroep
10:00‐12:00 L1
Kwartiermakers/Stamtafel
11:00‐12:00 L1
Wijkplatform
11:00‐12:00 L1
Gebiedsteam
11:00‐14:00 L2
Steunpunt Vluchtelingen
12:00‐17:00 L4
Stender/FC
13:30‐16:30 L6
Timmerwerkplaats (vrij)
15:15‐16:00 L5
Yoga klas (voor kinderen)
09:00‐12:00 L6
Timmerwerkplaats (les)
08:30‐17:00 L5
NHL/Stender/FC
10:00‐12:00 L2
Stadskamer
10:30‐11:00 Werkplaats Repaircafe
13:30‐16:30 L6
Timmerwerkplaats (vrij)
14:00‐16:00 L3
Creatieve Inloop
08:30‐12:00 L4
Alfabetiserings Cursus
10:00‐12:00 L2
Boekenuitleen
10:00:12:00 K3
DigiTaalHuis
Kunstuitleen HA‐15
12:00‐16:00 L1
15:45‐21:45 L4+L5
Noorderwind

Hier zijn wij.

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

