Ontwikkelingen
Als deze nieuwsbrief uitkomt is oud en nieuw al gepasseerd en is het al weer
2020. Ik wil dan ook iedereen vanuit Nieuw Zuid een voorspoedig en vooral leuk
2020 wensen.
Terwijl ik dit schrijf is het pas eind 2019 en is Nieuw Zuid in de kerstsfeer. Zowel
bij de voordeur als in de tuin staat er een kerstboom. Beide bomen zijn door
vrijwilligers - en met name door Mathijs - van lampjes en versiering voorzien
en Jacob heeft het creativiteitslokaal weer helemaal in kerstsfeer omgetoverd.
Een paar weken daarvoor zijn bij de koffieochtend van Sjoeke Sint en Piet langs
geweest en zoals iedereen op Instagram (nieuwzuid_0517) kan zien was dit een
feest van jewelste en werd door alle aanwezigen uitbundig meegezongen.
Hanneke Willekes, onze vrijwilligers-coördinator is met zwangerschapsverlof
gegaan. Helaas komt Hanneke na dit verlof niet meer terug. Daarom is er in
december op gepaste wijze afscheid van haar genomen. Jacob heeft haar
namens de collega’s van Nieuw Zuid een pentekening van eigen hand
aangeboden als aandenken aan haar tijd bij ons. Annemieke Knijnenburg volgt
Hanneke als vrijwilligers-coördinator bij Nieuw Zuid op.
Zoals eerder aangegeven is de gemeente Harlingen als eigenaar van het pand
van Nieuw Zuid van plan om het beheer van het pand per januari 2020 over te
dragen aan De Skûle Welzijn. Zij zijn de organisatie achter Nieuw
Zuid. Vooruitlopend op dit voornemen hebben wij vanaf december al de
beschikking over het gehele pand. Momenteel is er dan ook al een werkgroep
die nadenkt over wat de beste indeling van de lokalen en activiteiten qua
functionaliteit kan worden. Uiteraard blijven omroep stad Harlingen en de
timmerwerkplaats in hetzelfde lokaal. De werkgroep die hiermee bezig is
bestaat onder andere uit Jelna (autistisme informatie centrum), Radjish
(beheerder) en Sjoeke (boeken uitleen/weggeefhoek). De werkgroep heeft in
de huiskamer een concept-indeling van de verschillende lokalen opgehangen.
Ook liggen er in de huiskamer formulieren waarop iedereen kan aangeven wat
zij van deze eerste opzet vinden.
De gezamenlijke voorraadkast waar mensen etenswaar die ze niet gebruiken in
zetten blijkt in de praktijk een groot succes. Steeds vaker worden er producten
afgeleverd en meegenomen. Ook wordt de zegeltjesdoos veel gebruikt. Hier
kan iedereen zijn of haar ongebruikte zegeltjes kwijt en kunnen ontbrekende
zegeltjes gepakt en dus geplakt worden.
Ik hoop dat velen ons in het nieuwe jaar weten te vinden.
Peet Veldhuizen Projectleider Nieuw Zuid
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
Berichten uit de Timmerwerkplaats
De in november en december gehouden workshops zijn door een behoorlijk
aantal mensen bezocht en we merken dat het enthousiasme toeneemt. Een
prima ontwikkeling die mede veroorzaakt wordt door de prachtige
werkstukken die men kon maken. Werkstukken die zijn voorbereid door
Bart en Jan en waar ook de andere vrijwilligers hun volledige medewerking
aan mee hebben verleend. Hulde voor deze mannen! De cursus timmeren
op de donderdagmorgen wordt nog steeds goed
bezocht en deze blijft uiteraard doorgaan. De
timmerlessen op de maandag worden voorlopig
niet hervat.
Voor klussen e.d. kan men nog steeds op de
dinsdag-, woensdag- en de donderdagmiddagen
terecht.
Het is wel de bedoeling dat in de komende
maanden weer een of meerdere workshops
worden gehouden. Meer daarover te zijner tijd op
Facebook en de website van Nieuw Zuid .

Even Voorstellen
Mijn naam is Annemieke Knijnenburg. Vlak na
Sinterklaas
ben ik gestart als vrijwilligers
coördinator bij Nieuw Zuid. Deze mooie taak heb
ik overgenomen van Hanneke Willekes. Hanneke
is nu met zwangerschapsverlof. Inmiddels heb ik
al veel mensen ontmoet, maar nog lang niet
iedereen! Wat een prachtige plek heeft Nieuw
Zuid met mooie activiteiten. Kom gerust langs om
binnen te kijken en een kopje koffie of thee te
drinken.
Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag bij Nieuw
Zuid? Kom dan binnen wandelen mail of bel met
06-39692165 of a.knijnenburg@deskule.nl.
Tot snel! Annemieke

Raad en Draad
Ook in 2020 wordt er in lokaal 2 op dinsdagmorgen onder het genot van een
kopje koffie of thee gehaakt, gebreid en genaaid. Indien nodig met
begeleiding. Drie vrijwilligers staan van 9.30 uur tot 11.30 uur klaar om je de
kneepjes van het vak te leren. Naaimachines en naaigarnituur is aanwezig.
Schroom niet om een rok, broek of jurk bij ons op maat te maken! Ook is er
een groepje die momenteel sokken leert breien, reuze gezellig.
Kom eens langs om te kijken of het ook iets voor jou is!

NVA-Autisme Informatie Centrum
Het AIC is deze eerste maanden van het jaar niet extra actief. Naast de
maandelijkse auti coffee op 22 januari en 28 februari en de ‘partners van’groep op 22 januari en 4 maart is er weinig te melden. Daarom wil ik aandacht
vragen voor de doppenactie voor de KNGF. De inzameling loopt erg goed,
bijna wekelijks breng ik een volle vuilniszak weg. Ik wil iedereen daarvoor
hartelijk bedanken want zo helpen we met zijn allen de KNGF om nog meer
honden te kunnen trainen. Vaak worden er echter ook potjes en ‘slappe’
deksels ingeleverd en dat is niet de bedoeling. Deze moeten eruit gehaald
worden en dat kost vrijwilligers veel tijd. Slappe deksels zitten bijvoorbeeld op
stroop en smeerkaas, ze zijn makkelijk dubbel te vouwen. Deze mogen er niet
bij, het gaat alleen om de hard plastic doppen van pet-flessen, doppen van
bijvoorbeeld pindakaas en pasta en de doppen van flessen wasmiddel. De
doppen graag schoon inleveren omdat het anders gaat stinken of ongedierte
aantrekt. Tot slot wensen wij van het AIC iedereen een geweldig 2020!
Jelna Bosma, NVA-AIC Harlingen

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 Nieuw Zuid, kantoor 3.
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

Uitnodiging van Sint en Piet
In Spanje kregen wij het heugelijke bericht.
In de vorm van een lief en aardig gedicht.
Of wij Donderdag 5 december in gebouw Nieuw Zuid wilden komen.
We hebben dus snel de stoomboot en de trein genomen.
Hier aangekomen konden wij onze ogen niet geloven.
Het eerst half leegstaande gebouw is nu betrokken van onder tot boven.
Een aantal instanties, objecten, en projecten hebben hun intrede gedaan.
En konden beginnen aan het doel en onderdeel waar ze voor staan.
Het bruist er ondertussen van de activiteiten en gezelligheid.
En het bezoekersaantal wordt ook nog steeds meer uitgebreid.
Een groot aantal vrijwilligers hebben deze taak op zich genomen.
En zijn na drie jaar hard werken tot dit resultaat gekomen.
En onder de bezielende leiding van de daarvoor aangewezen mensen.
Kan Harlingen zich geen mooier en functioneler Ontmoetingscentrum wensen.
Sint en Piet hopen dan ook voor het aankomende jaar, dat de inzet en aanloop
in stijgende lijn mag blijven gaan.
Zodat Centrum Nieuw Zuid nog heel lang op de kaart mag blijven staan.
Groeten van de Goedheilig man en zijn trouwe vriend.

Bezoek van Sint en Piet
De aankomst en binnenkomst van de
Goedheiligman en Piet in Nieuw Zuid en
dan met name in lokaal 2 waar de
bieb/weggeefhoek gevestigd is verliep
enerzijds statig maar anderzijds rumoerig.
De Goedheiligman schreed naar binnen en
wuifde de bezoekers vriendelijk toe.
Maar Piet stormde het lokaal binnen en de
pepernoten vlogen de aanwezigen om de
oren. Dit veroorzaakte grote hilariteit.
Sinterklaas en Piet vertelden waarom ze
graag in Nieuw Zuid komen en wat ze daar
zoal doen. Daarna mocht iedereen een
cadeautjes uit de zak halen. Het werd al
met al een heel gezellige ochtend. Zeker
voor herhaling vatbaar!

Workshops Gebiedsteam Harlingen
Onlangs hebben wij in de vrouwengroep de workshop “Sparen en besparen”
gegeven. Deze werd met veel enthousiasme ontvangen. In januari komt mw.
Hoekstra, apotheker, daar een presentatie geven over de wisselwerking
tussen medicijnen en voeding.
Vind u het ook interessant om af en toe eens een praatje over een bepaald
onderwerp bij te wonen?
Wilt u ook wel eens bij uw groep een gast uitnodigen of heeft u zelf iets
interessants te vertellen?
Kom eens langs op woensdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur! Wie weet
kunnen we het samen organiseren! Mailen mag ook via:
m.vandenakker@gebiedsteamharlingen.nl
Onderwerpen die we nu al “in de aanbieding” hebben zijn naast
bovenstaande:
De overgang; het belang van bewegen; valpreventie; bloedsuikers; gezonde
voeding; lang thuis wonen; vitaal en gezond ouder worden.
Wie weet tot gauw,
Namens Gebiedsteam Harlingen,
Mirjam van den Akker

Workshop grip op geld
Het gebiedsteam Harlingen ondersteunt inwoners bij vragen rondom geld!
Stelt u zichzelf wel eens de volgende vragen: hoe zorg ik dat ik rond kom met
mijn geld?
Hoe maak ik een goede begroting? Ik wil (meer) sparen. Hoe doe ik dat? Hoe
breng ik mijn administratie op orde? Welke ontheffingen en toeslagen kan ik
aanvragen?
Neem dan deel aan deze inspirerende workshops!
Tijdens elke bijeenkomst wordt een thema besproken zoals:
Budgetteren, administratie, sparen, schulden, belastingen en toeslagen…
En …. er is altijd ruimte voor uw vragen en inbreng.
Wanneer:
13 en 27 januari van 13.00-15.00 uur.
10 februari van 13.00-15.00 uur.
Locatie: MFC Het Vierkant - Johan van Oldenbarneveltstraat 2
Aanmelden en informatie: Bel: 140517 (optie 2) of mail
gebiedsteam@harlingen.nl

Agenda:

Buurtzorg Harlingen Midden binnen Nieuw Zuid
Internationale Tea Party

Dag:
Maandag:

Tijd:
Lokaal/Kantoor:
Activiteit:
09:30-10:30
K3
Autisme Info Centrum
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

Dinsdag:

09:30-11:30
10:00-12:00
11:00-12:00
14:00-16:00
15:00-16:00

L2
Werkplaats
L1
L2
L8

Raad & Draad
Repaircafe
Gebiedsteam
Bieb/Weggeefhoek
Yoga voor Kinderen
(1x per 2 wkn)

Wat gaan we doen bij de Internationale Tea Party: een leuke gezellige middag
beleven met alle nationaliteiten, oud en jong: iedereen is welkom.
Er is een praat tafel, een spelletjes tafel en voor de kinderen kleurplaten of ook
Samen@NieuwZuid start op 1 november
een spel.
Gemoedelijke sfeer tijdens een
bakje thee of koffie met iets lekkers.
Vind je het leuk om zelf iets lekkers
mee te brengen dan is dat welkom.
Kom gezellig langs elke eerste zondag
van de maand van 13.30-16.30 uur.
Noteer alvast 5 januari en 1 februari!

Woensdag:

10:00-13:00
11:00-12:00
10:00-12:00
09:30-12:00
09:00-14:00
11:00-12:00
13:00-16:00

L4
L1
Werkplaats
L7
L2
L1
L6

Ontmoettingscafé
Gebiedsteam
Repaicafe
Vrouwengroep
Steunpunt Vluchtelingen
Wijkplatform
Timmerwerkplaats (vrij)

Reserveren van de ruimtes

09:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
13:00-16:00
14:00-16:00
19:30-21:30

L6
L2
Werkplaats
L6
L3
L4

16:00-19:30

L1

Timmerwerkplaats (les)
Bieb/Weggeefhoek
Repaircafe
Timmerwerkplaats (vrij)
Creatieve Inloop
Filmavond
(1e &3e Do vd Mnd)
Samen koken Samen Eten
(4e Do vd Mnd)

09:30-10:30

L8

15:00-17:00
16:00-21:00
19:00-21:00

L1
L7&L8
L2

Yoga voor Volwassenen
(1x per 2 wkn)
Samen@NieuwZuid
Noorderwind
NA

13:30-16:30
15:00-18:30

L2
L1

Thea Party (1e Zo vd Mnd)
Koken (3e Zondag vd Mnd)

Donderdag:

Vrijdag:

Zondag:

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.

Hier zijn wij

