Ontwikkelingen
De bestaande initiatieven in Nieuw Zuid groeien en nieuwe initiatieven schieten
uit de grond.
De eerste International Tea Party was met 26 deelnemers een groot succes.
Deze activiteit zal voortaan elke eerste zondag van de maand georganiseerd
worden. Trees en Inge krijgen binnen de papierfabriek het scheppen van papier
steeds meer onder de knie. Op komst zijn nieuwe activiteiten waaronder een
uitleen voor hulpmiddelen en een gezamenlijk met De Bouwvereniging op te
zetten uitleen van gereedschap voor met name tuingereedschap.
Sander, de wijkbeheerder van De Bouwvereniging overlegt met de coördinator
van de klussenbus, Gerda, wat de klussenbus in Plan Zuid kan doen. Stichting
AanZet start vanaf 1 november elke vrijdag een extra ontmoetingsactiviteit.
Gewerkt wordt aan een lokaal voor persoonlijke verzorging, waar mensen
terecht kunnen die de verzorging (even) niet zelf kunnen doen of die er goed uit
willen zien voor b.v. een officiële gebeurtenis of sollicitatie.
Nu de laatste 2 bewoners uit het pand vertrokken zijn wordt er met de
gemeente bekeken of Nieuw Zuid niet het complete pand in beheer kan krijgen.
Vooruitlopend hierop wordt ook de mogelijkheid van een lift in het gebouw
nader onderzocht. Want voor een optimaal gebruik van het pand is het
belangrijk dat de bovenverdieping ook voor iedereen toegankelijk is.
Peet Veldhuizen, projectleider Nieuw Zuid

Oven:
Sinds oktober heeft de huiskamer van Nieuw
Zuid een prachtig meubel erbij: een
inbouwoven in een prachtige kast.
De eetgroepen op donderdag en zondag
kunnen zo hun gerechten goed uitbreiden.
Hierbij willen we ‘buurman en buurman’ van de
Timmerwerkplaats bedanken voor hun werk!

Deze Nieuwsbrief is een 2 maandelijkse uitgave.
Meer info: Zie ook de WebSite www.nieuwzuid.frl, Facebook en de
Nieuwsbrief. tel.: 0517-234393 Pr. Irenestraat 2, info@nieuwzuid.frl
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Plan Zuid werkt aan Nieuw Zuid
Groei en bloei in wijk en stad
Met ongeveer 10 mensen zijn we begonnen met het ontwikkelen van een
stadstuin in Harlingen. De tuin is bedoeld voor Harlingers en wordt
aangelegd en onderhouden door Harlingers. Het plan is gemaakt, de
aanvraag voor het gebruik van de grond gaat bijna naar de gemeente. Zodra
bekend wordt of we het terrein mogen gebruiken is het tijd voor actie en
gaan de handen uit de mouwen. Hoe we het gaan aanpakken bespreken we
afwisselend op maandag- en dinsdagavond.
Vele handen maken licht werk: meer geïnteresseerden zijn van harte
welkom! Voor informatie bel mij, Antoinette Berkouwer: telefoon 0681092918 of mail naar annbotanicalart@gmail.com.

Mozaïek Workshop
Bij voldoende belangstelling geeft Jeanet Plantenga in november opnieuw een
workshop mozaïek. Het gaat om een workshop van 2 dagdelen. Mozaïek is een
kunstvorm, waarbij een afbeelding wordt gemaakt van kleine gekleurde
steentjes. Je kiest je eigen afbeelding (of fantasie) en neemt zelf het voorwerp
mee waarop je de mozaïek wilt aanbrengen. Er zijn ook voorwerpen aanwezig
zoals een dienblad, een schaal of een spiegellijst. Allerlei kleuren tegeltjes en
alle andere benodigdheden zijn aanwezig.
De kosten voor de workshop bedragen €7,50 tot €15,00, afhankelijk van de
grootte van je voorwerp. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt
het vast een gezellige workshop! Mocht je dat te duur vinden, dan kun je
proberen om bij het Gebiedsteam een beroep te doen op het
participatiefonds.
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op per mail: info@nieuwzuid.frl
Wees er snel bij want vol is vol! Datum en tijdstip van de workshop wordt na
overleg met de deelnemers bepaald.

NVA-Autisme Informatie Centrum
Op dinsdagmiddag 12 november is er een informatieve middag voor
volwassenen met ASS. Het doel is om te kijken of er behoefte is aan een
gespreksgroep voor deze doelgroep. Bij voldoende belangstelling starten we
begin 2020. Tussen 15.00 en 16.30 uur bent u welkom om vrijblijvend te
komen kijken wat dat allemaal inhoudt. Op dinsdag 12 november staat 's
avonds de film 'My name is Khan' op het programma. Vanaf 19.15 is de
inloop en om 19.30 starten we. Verder komen de auticoffee en de
partnergroep dit jaar nog twee keer bij elkaar.
De auticoffee is op woensdag 13 november en 18 december van 9.00-11.00
uur en de partnergroep op woensdag 30 oktober en 11 december van 19.3021.00 uur.
Al onze activiteiten worden gratis aangeboden. We hebben geen
telefoonnummer meer, dus voor meer informatie kunt u contact opnemen via
de mail: aic.harlingen.friesland@gmail.com of loop eens binnen op
maandagochtend tussen 9.00-10.30 uur in kantoor 3.

De Wastobbe
Nieuw Zuid wil graag starten met een was- en strijkservice voor mensen die
dat niet meer kunnen en die een commerciële wasserij niet kunnen betalen.
Nu blijkt hier best belangstelling voor te zijn, maar wij missen de nodige
vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen met de opbouw van deze service.
Het gaat om één dagdeel in de week, afhankelijk van de voorkeur.
Je kunt je opgeven bij de vrijwilligerscoördinator, Hanneke Willekes: 0639692165 of mail naar h.willekes@deskule.nl.

Wist u???
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

Dat we een wijkvereniging hebben in Plan Zuid? Voor een maandelijkse
gezellige bingo, een puzzel- spelletjesavond en kerstbakje of krans maken. U
kunt lid worden voor €14,00 per jaar. Opgeven of informatie inwinnen bij
T. Brunsmann, telefoon 0157-413182.

Dansvoorstelling voor mantelzorgers en zorgvragers
Op dinsdag 12 november in de Week van de Mantelzorg , wordt er door de Dans
Divisie een voorstelling gegeven over rouw en afscheid nemen. De voorstelling
is alleen voor mantelzorgers en hun zorgvragers en is gratis toegankelijk.
Locatie: De Koornbeurs in Franeker. Tijdstip: 19.30 tot 20.30 uur met eventueel
een nabespreking.
Opgave tel: 0517-393750.
Mail: info@deskule.nl

Kinder- en volwassenen yoga
Vanaf dinsdag 12 november starten de yogalessen weer in de prachtige
spiegelzaal, lokaal 8.
Mijn naam is Diantha Anthonijsz. Ik heb een eigen praktijk in Harlingen en
begeleid ouders en gevoelige kinderen, onder andere door het les geven in
kinderyoga. Door middel van thema's zoals lente, zomer, herfst en winter leer
ik de kinderen spelenderwijs met hun gevoeligheid om te gaan. De verbinding
maken met elkaar is een belangrijke bouwsteen voor meer zelfvertrouwen voor
het kind. In het dagelijks leven zal het kind ook meer concentratie, motorische
vaardigheden, stabiliteit, fysieke kracht en creativiteit gaan ervaren.
De lessen zijn op dinsdag van 14.00-14.45 uur voor de jongere kinderen en van
15.45-16.45 uur voor de oudere. Graag op tijd opgeven, ook voor het indelen
van de groepen. Ouders kunnen in Nieuw Zuid een tegoedbon voor een gratis
yogales ophalen.
De volwassen yoga start op de vrijdag 15 november van 09.30-10.30 uur.
Contact: Diantha Anthonijsz:
dcanthonijsz@gmail.com of
www.fluisteringvanonsinnerlijkkind.nl
U kunt ook contact opnemen met
Nieuw Zuid in Harlingen.
Info@nieuwzuid.frl

Buurtzorg Harlingen Midden binnen Nieuw Zuid
Buurtzorg Harlingen team Midden is sinds mei dit jaar neergestreken binnen
de muren van
Nieuw Zuid. Dit is voor ons, na lang op zoek te zijn geweest naar een goede
plek, een prachtige locatie waar we zeer tevreden mee zijn! We hebben hier
een hartelijke ontvangst ervaren en een
goede samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers binnen deze
organisatie. Nieuw Zuid ligt mooi centraal in het centrum van Harlingen. Team
Midden is dan ook hoofdzakelijk werkzaam in dit gebied. Maar ook hebben
wij cliënten in Oosterpark wonen. Voor team Midden geen probleem. We
werken immers samen met team Zuid en team Noord (kantoor gevestigd op
de Achlumerdijk 2a) .
In goed overleg worden cliënten aan de teams toegewezen. Op deze manier
hoeven we eigenlijk nooit “nee” te verkopen.
U kunt ons eenvoudig bereiken op onderstaande telefoonnummer of via de
mail. Buurtzorg Harlingen Midden: 0612036835
@mail: harlingenmidden@buurtzorgnederland.com

Samen@NieuwZuid start op 1 november
Met veel enthousiasme starten we op vrijdag 1 november met
Samen@NieuwZuid. Dit doen we niet heel groots, de feestelijke opening
volgt later. Wel zijn er kleine hapjes en staat er een gratis drankje voor je
klaar. Vanaf 15.00 uur is iedereen van harte welkom!
Bij Samen@NieuwZuid staat elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer
centraal. Iedere vrijdagmiddag kun je van 15.00 tot 17.00 uur bij ons
terecht. Eens per maand wordt er aansluitend gekookt en mag iedereen
aanschuiven voor maar € 3,-. Hiervoor moet je je wel aanmelden.
Er staan regelmatig leuke activiteiten op de planning zoals een creatieve
activiteit, een bingo of een lezing. Ook kun je zelf activiteiten aandragen.
Even een half uurtje langskomen voor een bakje en praatje? Ook dat is
prima. Bij Samen@NieuwZuid werken vrijwilligers. Door het doen van
vrijwilligerswerk werken zij aan hun ontwikkeling. Samen@NieuwZuid is een
samenwerking van inwoners uit de gemeente Harlingen, Nieuw Zuid en
Stichting AanZet. Voor meer informatie neem contact op via 06-2478 1330 of
mail samennieuwzuid@aanzet.frl

Agenda:
Dag:
Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Zondag:

Tijd:
Lokaal/Kantoor:
Activiteit:
09:30-10:30
K3
Autisme Info Centrum
08:30-12:00
L4
Alfabetiserings Cursus
09:45-11:45
L1
Filosofie (1x per 2 wkn)
12:00-14:00
L5
Inloop Bouwvereniging
16:45-21:00
L8
VNK de Stenenman
09:30-11:30
L2
Raad & Draad
11:00-12:00
L1
Gebiedsteam
13:30-16:00
L6
Timmerwerkplaats (vrij)
14:00-16:00
L2
Bieb/Weggeefhoek
18:00-22:00
L7&L8
Northern Country Dancers
08:30-12:00
L3
Alfabetiserings Cursus
10:00-13:00
L4
Ontmoettingscafé
11:00-12:00
L1
Gebiedsteam
09:30-12:00
L7
Vrouwengroep
09:00-14:00
L2
Steunpunt Vluchtelingen
11:00-12:00
L1
Wijkplatform
13:00-16:00
L6
Timmerwerkplaats (vrij)
09:00-12:00
L6
Timmerwerkplaats (les)
09:00-12:00
L4
Alfabetiserings Cursus
10:00-12:00
L2
Bieb/Weggeefhoek
10:30-12:00
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)
15:00-17:00
L1
Samen@NieuwZuid
16:00-21:00
L7&L8
Noorderwind
19:00-21:00
L2
NA
13:30-16:30
L2
Thea Party (1e Zo vd Mnd)
15:00-18:30
L1
Koken (3e Zondag vd Mnd)

Oproep:
Eens een middagje helpen of elke week wat doen, wij zijn vaak op zoek naar
vrijwilligers. Wil je eens kijken wat er allemaal te doen is bij Nieuw Zuid? Ben je
benieuwd naar activiteiten of de invulling van het vrijwilligerswerk? Kom eens
langs voor kennismaking! De koffie staat klaar, je mag (hoeft niet) ook een
afspraak maken met Hanneke Willekes, 06-3969 2165

Reserveren van de ruimtes
Wil je als participant van Nieuw Zuid een ruimte reserveren dan kan dit via
agenda@nieuwzuid.frl
Beheerder: Radjish 06-18426429 of Projectleider: Peet
06-46105147
Nieuw Zuid, Pr. Irenestraat 2, Harlingen: info@nieuwzuid.frl

SpijkerstadFilm
Hallo allemaal, Jacob Rooda heeft de afgelopen jaren vanaf 2008 spijkerstad
gefilmd, deze worden nu gemonteerd, zodat iedereen terug kan blikken in de
tijd van Spijkerstad.
Deze wordt gedraaid op donderdagavond 21 november 2019 in Nieuw Zuid.
Aanvang : 19:30 uur met koffie /thee en ranja voor kinderen
Startfilm 20:00 uur

