De Creatieve inloop
Geeft mensen de kans om op eigen manier bezig te zijn.
Zo kan men hier tekenen, schilderen enz. Papier is voor
mij één van de mooiste technieken. Vooral voor
manquette’s is het ideaal. Enkele voorbeelden hiervan
zijn in lokaal 3 uitgestald. Ook u kunt zich hieraan wagen.
Kom eens een kijkje nemen en ontdek je eigen creativiteit.
Wij zijn open op iedere donderdagmiddag van 14:00-16:00 uur.
Namens Jacob Roorda bent u van harte welkom op deze middagen.

Inloop De Bouwvereniging in Nieuw zuid
Vanaf oktober heeft ook De Bouwvereniging op maandag van 12.00 uur tot
14.00 in Lokaal 2 een inloop moment in Nieuw Zuid. Tijdens deze inloop kan
iedereen met vragen of opmerkingen voor De bouwvereniging langskomen om
onder het genot van een kopje koffie of thee deze met De Bouwvereniging te
bespreken. Wanneer het om (privacy) gevoelige zaken gaat gebeurd dit
natuurlijk één op één in een aparte kamer.

Vrijwilligerscafé
Vanuit de vrijwilligerscentrale Harlingen van De Skûle Welzijn nodigen wij u in
Harlingen uit om aanwezig te zijn bij het vrijwilligerscafé op donderdag 1
november van 9.00 tot 12.00 in prinses Irenestraat 2, Nieuw Zuid.
Bent u vrijwilliger in de gemeente Harlingen? Dan bent u van harte welkom bij
de vrijwilligerscafe. U kunt gezamenlijk ervaringen uitwisselen onder een kopje
koffie/ thee en wat lekkers. Tevens is er een gastspreker van het ouderenwerk
aanwezig die u wat meer kan vertellen over het gebiedsteam en om te werken
als seniorenconsulent.
Opgeven voor deze middag kan tot dinsdag 30 oktober. U kunt dan mailen naar
vwcharlingen@deskule.nl.
Voor overige vragen kunt u uw mail zenden naar:
Nicky Hooijschuur; n.hooijschuur@deskule.nl
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Raad en Draad
Naald en draad creatief textiel of handwerk café
In lokaal 2 is op dinsdag van 09.30-11.30 uur iedereen welkom die een naai- of
handwerk klusje heeft. Naaimachines ,breipennen, haaknaalden, breinaalden,
naaidoosje, wol en garen, alles is voorradig om aan de slag te gaan.
Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee wordt er gewerkt en
gebabbeld ,want ook dat hoort er bij. Heb je problemen of wil je een nieuwe
techniek leren op naai of handwerk gebied er staan vrijwilligers klaar om je
daarmee te helpen.
Kom eens langs om de gezellige sfeer te proeven .

Van de kwartiermakers

Groen in tuin en wijk

De zomer is voorbij en als deze nieuwsbrief verschijnt zitten we volgens de
verwachtingen van onze Piet, in een prachtige nazomerse periode. Harlingen
heeft de afgelopen maanden bol gestaan van allerlei activiteiten waar heel veel
mensen in wat voor vorm dan ook bij betrokken waren. Geweldig om zo de
dynamiek van de stad te zien en de positieve energie die daar van uit gaat. Dit
gaan we vast houden naar de toekomst, ook op Nieuwe Zuid. Na een wat
rustiger periode gaan we deze maand weer helemaal los. De meeste initiatieven
die voor de zomer liepen worden weer opgepakt. Ook het atelier Harlingen (
HBO en MBO studenten) zal daarin weer een belangrijke rol spelen. Zij zijn deze
maand weer gestart en kunnen veel betekenen voor de initiatieven in Nieuw
Zuid. Onze website is in de lucht (zie www.nieuwzuid.frl) .Radio Stad Harlingen
(RSH) gaat vanaf oktober los met hun uitzendingen vanuit locatie Nieuw Zuid.
Tegen die tijd kun je een kijkje nemen hoe zoiets werkt. De komende tijd gaan
we bekijken waar RSH en Nieuw Zuid nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
De plannen voor de verdere toekomst van Nieuw Zuid worden in de komende
maanden ontwikkeld in samenhang met Ammeroetoe. Bij het Kansenfonds van
de provincie is in samenwerking met Partoer een ondersteuningsaanvraag
gedaan. Als deze wordt toegekend - we zijn daar optimistisch over - hebben we
de mogelijkheid om Nieuw Zuid en Ammeroetoe een ‘flinke boost’ te geven.
Tot slot nog een organisatorische mededeling. Van de kwartiermakers zal Peet
in ieder geval op de dinsdag en donderdag aanwezig en Herman zoveel mogelijk
op dinsdag en woensdag.

B(l)oeiende en groene tuinen en wijken.
Dit is waar we als groep naar streven. In onze eerste bijeenkomst hebben we
onze verwachtingen besproken. Wat willen we gaan doen en wat vinden we
belangrijk. Heel belangrijk vinden we onder andere het behoud van de bomen
in onze stad.
Twee mensen uit de groep hebben een rij bomen geteld en gekeken welke
soort bomen het zijn. In de volgende bijeenkomst gaan we kijken of en hoe
we invloed kunnen hebben of de bomen wel of niet gekapt gaan worden.
Ook gaan we bespreken wat de safari of ontdekkingstour met of zonder
camera heeft opgeleverd. Hebben we mooie en kale, lelijke of prachtige
plekjes ontdekt in onze tuin of straat en wat kunnen we doen om te
verbeteren.
Graag zien we u, van harte welkom!
Vriendelijke groeten, Antoinette Berkouwer.
Maandag 1 oktober
Nieuw Zuid pr. Irenestraat2
Om 19.30 uur
Je kunt je opgeven bij Antoinette Berkouwer,
via annbotanicalart@gmail.com. Graag tot ziens op 18 september!

Aan de jeugd wordt ook gedacht bij Nieuw Zuid
Er waren al 2 dartborden opgehangen en een schaakbord gemaakt, maar sinds
deze week is er ook een tafeltennis tafel neergezet.
De dartpijlen, de tafeltennisbadjes en de balletjes zijn verkrijgbaar bij de
beheerder. Er wordt wel een borg ingesteld van €2,50. Deze krijgt men weer
terug bij inlevering van het materiaal in goede staat.
Ook zijn er grote schaakstukken te leen voor het schaakbord dat op het plein
getekend is. Voor deze wordt ook een borg van €2,50 gevraagd.

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

Filmhuis film in Nieuw Zuid
Op 4 oktober 2018 om 19:30-21:30 Opening
Verder iedere 1e donderdag van de maand.

Jeugdtheaterschool Noorderwind kijkt met veel tevredenheid terug op een
prachtig seizoen. Elke vrijdag heeft zij in Nieuw Zuid theater- , zang- en
danslessen gegeven. Daar is een heel mooie voorstelling ontstaan: Bakzeuntjes,
gespeeld met de 50 leerlingen van de theaterschool en 30 muzikanten van
muziekvereniging Wubbenes Jacobs in en rond de Lambertuskerk in Arum. Een
zeer succesvolle voorstelling in het kader van Under de Toer en Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018!
Met nieuwe energie en mooie plannen gaan we weer een nieuw seizoen in.
Iedereen die zin heeft om te spelen, te dansen of te zingen en op het podium te
staan is weer van harte welkom om zich aan te sluiten. Dus ben je nieuwsgierig:
geef je op voor een proefles!

De 1e film heet: Le Bal van Ettore Scola
1983 ‧ Historische fictie/Musicalfilm ,
is een Italiaans-Frans-Algerijnse muziekfilm uit 1983 onder regie van Ettore
Scola .
Zijn woordeloze muzikale dans-extravaganza schetst de geschiedenis van een
klein danslokaal in Parijs van 1936 tot 1983.
Scola maakte in 1983 dit knappe, zeer gestileerd filmspektakel dat zo’n vijftig
jaar sociale en politieke geschiedenis van Europa samenbalt in één nacht in
een Parijse danszaal.
Le Troupe van het Théâtre du Campagnol
In een balzaal wordt de geschiedenis van Frankrijk, van de jaren '20 tot de
jaren '80 opnieuw getekend, volgens de muziek die deze decennia heeft
doorbroken.
Het Volksfront, de Tweede Wereldoorlog, en de Bevrijding worden dus
opgeroepen tegen een achtergrond van jazz, rock'n'roll en discomuziek.
"Een verleidelijke film, nostalgisch, esthetisch geslaagd."
Jean Tulard - The Movies Guide
César 1984 Beste Franse film - Beste muziek - Beste regisseur
Uitgegeven op 13 juli 2011

Op 14 september:
Van 16.00-18.00 uur: Basisklas bestaande uit leerlingen uit groep 5/6/7/8
Van 17.00-19.45 uur: Opleidingsklas 1 bestaande uit leerlingen van de
middelbare school
Van 18.30-21.15 uur: Opleidingsklas 2 bestaande uit leerlingen van de
middelbare school.
Meer info vind je op www.jtsnoorderwind.nl.

Agenda:
Reserveren van de ruimtes
Dag:
Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Tijd:
Lokaal/Kantoor:
Activiteit:
08:30-10:30 K3
Autisme Info Centrum
08:30-12:00 L4
Alfabetiserings Cursus
13:00-16:00 L6
Timmerwerkplaats (les)
12:00-14:00 L2&K3
Inloop Bouwvereniging
18:45-21:15 L1
Filosofie (1x per 2 wkn)
09:30-11:30 L2
Raad & Draad
09:00-16:00 L4
Stender/FC
11:00-12:00 L1
Gebiedsteam
13:30-16:00 L6
Timmerwerkplaats (vrij)
15:30-16:00 L5
Yoga klas (voor kinderen)
14:00-16:00 L2
Boekenuitleen
08:30-12:00 L4
Alfabetiserings Cursus
09:30-12:00 L7
Vrouwengroep
11:00-12:00 L1
Gebiedsteam
11:00-14:00 L2
Steunpunt Vluchtelingen
10:00-12:00 L1
Kwartiermakers/Stamtafel
11:00-12:00 L1
Wijkplatform
11:00-16:30 K3
Stamtafel Amaroetoe
09:00-16:00 L4
Stender/FC
13:00-16:00 L6
Timmerwerkplaats (vrij)
09:00-12:00 L6
Timmerwerkplaats (les)
09:00-16:00 L7
Stender/FC
09:00-12:00 L4
Alfabetiserings Cursus
10:00-12:00 L2
Boekenuitleen
10:30-11:00 Werkplaats Repaircafe
13:00-16:00 L6
Timmerwerkplaats (vrij)
14:00-16:00 L3
Creatieve Inloop
19:30-21:30 L4
Filmavond
(1e &3e Do vd Mnd)
16:00-19:30 L1
Samen koken Samen Eten
(4e Do vd Mnd)
16:00:21:00 L4&L7
Noorderwind
19:00-21:00 L3
NA
19:30-20:30 L8
Street/Breakdance

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

Hier zijn wij

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

Geldkrant
Op de Website van Nieuw Zuid (www.nieuwzuid.frl) staat ook de nieuwe
geldkrant van het NIBVD.

