Ontwikkelingen
Nieuw Zuid heeft inmiddels de beschikking over het hele gebouw. De
bovenverdieping gaan we voor iedereen toegankelijk maken door middel van
een lift. De “Wastobbe” verhuist naar boven. Op de lege plek komt een
hulpmiddelen-uitleen.
Op 18 maart houden we Open Dag waar de verschillende activiteiten worden
uitgelegd. Ook andere (vrijwilligers)organisaties kunnen zich dan presenteren.
Van 20 tot 29 maart vindt een theaterweek plaats met een aantal vrijwilligers
en deelnemers van Nieuw Zuid. Deze week die onder leiding van acteur en
regisseur Fabian Jansen en zijn team staat moet resulteren in een drietal
uitvoeringen op 28 en 29 maart.
Bij de gratis gereedschap-uitleen “De Bladhark” wordt hard gewerkt om alles op
orde te hebben.
Zodra het tuinseizoen begint kan iedereen hier terecht voor het ontbrekende
tuingereedschap.
Veel ontwikkelingen dus. Nieuw Zuid werkt!
Peet Veldhuizen
Projectleider Nieuw Zuid

Vacature Buurtzorg Harlingen Midden
Buurtzorg Harlingen Midden zoekt enthousiaste oproepkrachten
verpleegkundigen/verzorgenden IG NIV 3IG/4/5. Wij leveren verpleging en
verzorging thuis met kleine, zelfsturende teams bestaande uit
(wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.
Ben je op zoek naar een afwisselende baan in een innovatieve en inspirerende
organisatie en beschik je over eigen vervoer? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie of direct solliciteren? Tel.: 06 1203 6835 of mail naar:
harlingenmidden@buurtzorgnederland.com.
Check:
www.werkenbijbuurtzorg.nl.

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

Open Dag Nieuw Zuid op 18 maart 2020
Op woensdag 18 maart 2020 houdt Nieuw Zuid van 15.00-20.00 uur Open
Dag. De vrijwilligers presenteren dan welke activiteiten in en vanuit Nieuw
Zuid georganiseerd worden. Door de enthousiaste inzet van onze
vrijwilligers nemen inmiddels al zo’n 450 bezoekers per week deel aan een
activiteit van Nieuw Zuid!
De inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum zijn van harte welkom
om zelf te zien wat Nieuw Zuid zoal te bieden heeft. Ook kan men kennis
maken met diverse welzijnsorganisaties die zich dan presenteren. Uiteraard
wordt ook voor de inwendige mens gezorgd!

Interview Nel Langerak

NVA-Autisme

Nel Langerak heeft in 2019 hulp ingeroepen van de klussenbus. Zij heeft een
grote tuin die veel onderhoud vraagt. Helaas is haar man twee jaar geleden na
een kort ziekbed overleden. Door de grootte van haar tuin is het voor haar
onmogelijk om die te onderhouden. Nel werd afgelopen zomer 80 jaar oud. Zij
was dan ook ontzettend blij toen iemand haar attendeerde op het bestaan van
de Klussenbus. Zij hoefde niet lang na te denken en belde direct of ze in
aanmerking kwam om gebruik te maken deze dienst. Het idee dat er mensen
waren die haar zouden kunnen helpen vond ze geweldig! Toen de afspraak
gepland stond rolden er op een morgen maar liefst 5 knapen uit de bus,
allemaal even aardig vertelde Nel. Nadat ze de omvang van de klus hadden
bekeken bleven er twee man achter om de tuin onder handen te nemen. Het
gras werd gemaaid, de heg werd geknipt en er was tijd om een gezellig praatje
te maken tijdens het koffiedrinken. Naast het feit dat je tuin wordt
onderhouden is het ook erg gezellig vertelt Nel. Zes weken later kwamen de
heren weer om de tuin bij te houden. Een prachtige dienst die in haar ogen
heel veel waard is.
Nel leeft van een AOW uitkering en vindt het
mooi dat ze met een kleine bijdrage de
klussenbus in kan huren voor haar tuin. Zij zou
graag in het voorjaar van 2020 weer een beroep
willen doen op de klussenbus. Zelf zal ze zorgen
voor stenen en zand zodat de grond achter haar
tuinhuisje wordt opgehoogd.

Informatie

Centrum

Van 25 maart tot en met 4 april is het Autismeweek. Deze week wordt elk jaar
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) rond de
Wereld Autisme Dag 2 april. Het thema is dit jaar prikkels. Een prikkel is
informatie die binnenkomt via onze zintuigen. Bijvoorbeeld licht, geluid, geur,
pijn en temperatuur. Mensen met autisme reageren anders op prikkels dan
mensen zonder autisme. De onderlinge verschillen zijn daarbij heel groot. Zo
zoekt de één prikkels actief op, terwijl de ander ze juist zoveel mogelijk uit de
weg gaat. En de één wordt keer op keer overweldigd door prikkels, terwijl de
ander veel prikkels juist niet waarneemt.
Mensen met autisme en een verstandelijke beperking lijken extra kwetsbaar
te zijn voor problemen op het gebeid van prikkelverwerking.
Bij het AIC in Harlingen wordt op woensdag 1 april twee keer het Autisme
Belevingscircuit gedaan. Eén keer ’s morgens en één keer ’s avonds. Precieze
tijd en kosten zijn nog niet bekend. Meer informatie volgt in de krant en op
Harlingen Boeit. Kijk voor alle (landelijke) activiteiten op de site
https://autismeweek.nl/evenementen

Workshops Grip op Geld
Stelt u zich wel eens de vraag: hoe zorg ik dat ik rond kom met mijn geld en
nog kan sparen ook?
Kom dan in Nieuw Zuid naar de workshops van het Gebiedsteam op 9 en 23
maart en op 6 april. Tijdens elke bijeenkomst wordt van 13.00-15.00 uur een
thema besproken, zoals budgetteren, administreren, sparen, belastingen en
toeslagen. Voor eigen inbreng en uw vragen is altijd ruimte.
Aanmelden en informatie: bel 140517 (optie 2) of mail
gebiedsteam@harlingen.nl.

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

Mienmaatsje
Even voorstellen : Annelien Ellerman.
Vanaf januari 2020 ben ik gestart als nieuwe coördinator van het Mienmaatsje
project. Een prachtig project waarbij we inwoners van Harlingen koppelen aan
anderen die een (tijdelijk) maatje nodig hebben. Denk hierbij aan vragen op het
gebied van praktische hulp, opvoeding, geldzaken, opdoen van sociale
contacten etc. Specifieke voorbeelden zijn: het doen van een boodschap, een
wandeling maken, gezellig samen een kopje koffiedrinken of samen naar de
kringloopwinkel.
We willen het komend jaar het aantal Mienmaatsjes uitbreiden.
Ben je:
- op zoek naar vrijwilligerswerk in de gemeente Harlingen?
- iemand die goed alleen en samen kan werken?
- iemand die makkelijk contact legt en geïnteresseerd is in andere mensen?
- minimaal 2 uren per week beschikbaar?
- in bezit van een rijbewijs, auto of een fiets?
Neem dan contact met mij op. We vragen van een Mienmaatsje een minimale
inzetbaarheid van 2 uur per week en ook deelname aan vrijwilligers
bijeenkomsten, trainingen etc. Heb je belangstelling, kom een keer bij me langs
voor een vrijblijvend gesprek of bel: 0517-393750 of 06-43003384 (maandag en
donderdag (om de week) Of mail: 3.ellerman@deskule.nl.
Annelien Ellerman

Seun en Steun
Met ingang van 6 januari zijn wij gevestigd in Nieuw Zuid. Wat ons direct
opvalt is dat Nieuw Zuid een zeer toegankelijk en laagdrempelig centrum is.
Op vrijdag 3 januari hebben we een gezellig samenzijn gehad met de
kantoorvrijwilligers en hebben we kennis gemaakt met het gebouw en ons
nieuwe plekje. Een mooi kantoor met uitzicht op het “binnenplein”.
Inmiddels zijn we een paar weken verder en heb ik begrepen dat de
kantoorvrijwilligers het prima naar hun zin hebben en er ook al diverse lijntjes
zijn gelegd met onder andere de klussenbus.
Ik denk dat we een heel mooie tijd zullen gaan krijgen bij Nieuw Zuid! Het is
in ieder geval de perfecte locatie waar prachtige (vrijwillige) initiatieven en
mensen samen komen. Wij zijn blij dat wij onze diensten daaraan toe mogen
voegen.
Namens het bestuur, Ylse Sijbesma, Voorzitter

Samen@NieuwZuid
Ieder vrijdagmiddag van 15.00-17.00 uur ben je van harte welkom bij
Samen@Nieuw Zuid. Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer,
laagdrempelig, zonder verplichtingen, een plek waar iedereen zichzelf kan
zijn. Er staan regelmatig leuke dingen op de planning, zoals een creatieve
activiteit, een bingo of een lezing. Je kunt ook zelf activiteiten aandragen. Een
halfuurtje langskomen voor een kopje koffie is ook prima. Voor koffie en thee
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Iedere eerste vrijdag van de maand
is er gelegenheid om (voor €3.50) samen te koken en te eten. Opgeven vóór
12.00 uur diezelfde dag. Bij Samen@NieuwZuid werken vrijwilligers.
Door het doen van vrijwilligerswerk
werken zij aan hun ontwikkeling.
Lijkt het je leuk om op vrijdagmiddag
bij Samen@NieuwZuid vrijwilligerswerk
te doen, neem dan contact met ons op
( samennieuwzuid@aanzet.frl of 06-247 400 96).
Je bent van harte welkom als bezoeker of als
vrijwilliger bij Samen@NieuwZuid.

Buurtzorg Harlingen Midden binnen Nieuw Zuid
Yoga

Agenda:
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)

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)

Donderdag:

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

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

Vrijdag:

Zondag:

16:00-19:30

L1

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)

Diantha Anthonijsz start weer met een nieuw lesprogramma. Hier volgen de
tijden:
Kinderyoga op de dinsdagmiddag
Van 14.00 tot 15.00 uur: leeftijd 6 tot 8 jaar. Van 15.30 tot 16.30 uur: leeftijd
Samen@NieuwZuid start op 1 november
8 tot 10 jaar
Peuteryoga op dinsdagochtend
Van 9.30 tot 10.30 uur. De proefles start op 3 maart voor de kinderen.
Volwassenyoga op de vrijdagmorgen:
Van 9.30 tot 10.30 uur (deze groep is VOL). Voor de les van 10.45 tot 11.45
kunt u zich nog opgeven.
Op 11 maart om 19.30 uur geeft Diantha een klankreis met klankschalen in de
spiegelzaal. Kosten per persoon €8.00. Koffie/thee na afloop.
Mocht u voor yoga liever op de avond lessen neem dan contact met Diantha
op. Graag opgeven zodra u dit leest. Heeft u vragen bel mij dan: tel.
0642113068. Of mail naar dcanthonijsz@gmail.com

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.

Hier zijn wij

