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Hulpmiddelen uitleen in Nieuw Zuid
Met ingang van 1 september gaat er een samenwerking met Kersten
Hulpmiddelenspecialist een hulpmiddelen uitleen in Nieuw Zuid van start. Het
hulpmiddelencentrum (HMC) dat in het verleden ook een uitleenpunt in
Harlingen heeft gehad heeft onder Kerstens hulpmiddelenspecialist een
doorstart kunnen maken. In Nieuw Zuid Harlingen kunnen mensen vanaf deze
datum terecht voor de kortdurende uitleen van hulpmiddelen. Op deze manier
blijft Kersten Hulpmiddelen deze service aan inwoners van Harlingen en
omstreken bieden.
Lenen zonder kosten!
Mensen die fysiek beperkt zijn (tijdelijk of permanent) kunnen aanspraak maken
op een passend hulpmiddel. Bij Nieuw Zuid kan men op vertoon van het
zorgpasje de volgende kleine hulpmiddelen lenen: rolstoel,
douchestoel, badplank, bedheffer, bedleestafel, bedverhogers, dekensteun,
draaischijf, gipssteun, glijlaken, lucht-/windring, ondersteek, kinderrolstoel,
rugsteun, toiletstoel en toiletverhoger. Tevens kan men hier loophulpmiddelen
(oa krukken, looprek, rollator, etc) huren.
Openingstijden
De hulpmiddelen uitleen is geopend op maandagmiddag en
donderdagochtend en is gevestigd op de
Pr. Irenestraat 2 te Harlingen. Buiten deze vaste momenten kan er ook op
afspraak een hulpmiddel worden opgehaald.
Of kunnen rechtstreeks aangevraagd worden bij Kersten Hulpmiddelen in

Leeuwarden: telefonisch via 0511-460660 of via de website:
www.hulpmiddelencentrum.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
De Harlingse Zomertuin
Gedurende de zomervakantie wordt elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00
uur de binnentuin van Nieuw Zuid omgetoverd tot De Harlingse
zomertuin. Onder genot van koffie, thee, limonade en versnaperingen
kunnen inwoners van Harlingen die deze zomer thuis blijven elkaar
ontmoeten. Deze activiteit is voor zowel volwassen als kinderen.

Tekencursus in Nieuw Zuid
Gedurende de zomer geeft Jacob Roorda weer een beginnerscursus tekenen
voor volwassenen. De cursus begint donderdag 16 juli en is van 14.00-16.00
uur. In de traditie van Nieuw Zuid worden alleen de materiaalkosten en koffie
en thee in rekening gebracht. Dit betekent dat de kosten voor de cursus totaal
€5 bedragen. In verband met Corona is dit keer het aantal deelnemers beperkt
en moet men zich van te voren opgeven. Dit kan zowel in Nieuw Zuid
(Pr.Irenestraat 2) of via info@nieuwzuid.frl.

De organisatie
Na de vrij plotselinge lock down begin maart door de corona crisis komen de
activiteiten in Nieuw Zuid weer langzaam op gang. Daarmee komen ook
bezoekers, vrijwilligers, levendigheid en sfeer terug in het gebouw. Als eerste
is de klussenbus in mei weer van start gegaan en toen het per 1 juni mogelijk
was is ook yoga, Raad en Draad, de creatieve inloop, de vrouwengroep, het
spreekuur vluchtelingen en het Autistisme Informatie Centrum van start
gegaan. Radio Stad Harlingen en Buurtzorgzijn onder strenge voorwaarde de
hele periode doorgegaan. Jeugd theater Noorderwind was halverwege mei al
begonnen met de repetities op het plein en de buitentuin zodat zij in juni in de
Korenbeurs in Franeker de geplande uitvoering konden geven. Door de lock
down is de nieuwsbrief van mei/juni komen te vervallen. Maar gelukkig is er
voldoende te melden om nu weer eentje uit te brengen. Met ingang van juli
mogen weer 100 in plaats van het nu geldende maximum van 30 bezoekers in
het gehele gebouw. Ik hoop dat na de zomervakantie in september geen enkele
beperking meer geldt en Nieuw Zuid weer gewoon open kan. Wat mooi om te
horen is dat vrijwilligers en vaste bezoekers van Nieuw Zuid gedurende de
gedwongen sluiting wel contact met elkaar hebben gehouden.
Peet Veldhuizen, projectleider Nieuw Zuid

De Bladhark
Het onderhouden van een tuin is gemakkelijker met het juiste gereedschap.
Maar dat is vaak duur en neemt veel ruimte in beslag. Sommige
gereedschappen heb je ook maar af en toe nodig. Voor inwoners van de
gemeente Harlingen die wel een tuin hebben, maar niet het juiste
gereedschap is er de (gratis) tuingereedschap uitleen De Bladhark.
De Bladhark is een gezamenlijk initiatief van de Bouwvereniging en Nieuw
Zuid. De Bladhark leent zowel tuingereedschap uit voor privédoeleinden
(zoals het opknappen van een tuin) als voor buurtactiviteiten (zoals een
schoonmaakactie in de straat).
De Bladhark is gevestigd in Nieuw Zuid P. Irenestraat 2 in Harlingen en is vanaf
25 mei wekelijks geopend op maandag van 13.00-15.00 uur en donderdag van
10.00-12.00 uur. Het gereedschap wordt voor en na gebruik ontsmet.
Iedereen bewaart 1.5 m afstand tot elkaar.
Meer informatie over de bladhard is te vinden op de website van Nieuw Zuid
www.nieuwzuid.frl.

Medewerkers De Wastobbe (m/v)
Wil je ervaring opdoen in een nieuw op te starten project? In een nieuw
team van vrijwilligers je inzetten voor een mooie taak? We zoeken
meerdere medewerkers voor de Ammeroetoe Was- en strijkservice van
Nieuw Zuid. Hiermee willen we mensen helpen die het zelf niet meer
kunnen en met een kleine portemonnee door het wassen en strijken uit
handen te nemen. Ook voor de kledingbank zal er gewassen worden,
zodat daar frisse kleding in de rekken kan hangen. Je wordt ingewerkt
en begeleid door een medewerker van Nieuw Zuid zodat je een vast
aanspreekpunt hebt. Lijkt jou dit wat? Kom eens langs voor een
kennismakinggesprek! Contact kun je opnemen met Annemieke
Knijnenburg: 06 3969 2165 of a.knijnenburg@deskule.nl

Voor informatie kan je contact opnemen met:
Peet Veldhuizen tel.: 06-46105147, mail: p.veldhuizen@deskule.nl
Annemieke Knijnenburg: 06 3969 2165 Of mail naar a.knijnenburg@deskule.nl

Jeugdtheaterschool Noorderwind
Toen de regering half mei een aantal versoepelingen aankondigde greep
jeugdtheaterschool Noorderwind de kans om het seizoen toch nog op een mooie
manier af te sluiten. De eerste weken buiten op het plein en de tuin van Nieuw
Zuid in de zon en vanaf 1 juni weer binnen. Wat vonden de leerlingen het fijn om
elkaar weer in het echt te zien en samen toneel te spelen en te dansen. En wat
zou het leuk zijn als de leerlingen toch nog hun voorstellingen voor publiek
zouden kunnen spelen..
En dat is gelukt! In Theater de Koornbeurs,
welke op een prachtige manier was
omgetoverd tot een knusse huiskamer met
fauteuils, tafeltjes, bloemen en schemerlampjes.
Wat voelde het goed om na zo’n lange stilte het
theater weer in gebruik te nemen
Na de zomervakantie gaat de jeugdtheaterschool
weer van start, op zoek naar nieuwe avonturen.
En iedereen tussen de 8 en 16 jaar is welkom om
mee te doen. Proeflessen vinden plaats op
31 augustus in Franeker en 4 september in Harlingen.
Alle informatie hierover is te vinden op
www.jtsnoorderwind.nl

Filmhuis
Margarita Nicolaas is van plan om na de zomervakantie de filmavonden weer op
te starten. Dat wil dus zeggen dat met ingang van donderdag 20 augustus u weer
welkom bent om van bijzondere films te genieten. Uiteraard met inachtneming
van de dan geldende regels met betrekking tot corona.

Yoga voor moeders
Diantha Anthonijsz start na de zomervakantie op vrijdag 21 augustus van
08.30-09.30 uur een nieuwe groep Yoga voor Moeders. In deze tijd is een
Yoga Zenn moment met meditatie en mindfulness een fijn hulpmiddel om
tot rust te komen en de dag goed op te starten.
Voor vragen kunt u bellen naar Diantha: 06-42113068.
Opgeven kan via een email naar: dcanthonijsz@gmail.com

Autisme Informatie Centrum
Tot de zomervakantie is er nog een paar keer inloopochtend en één keer een
‘partner van’ gespreksavond. Elke maandagochtend is er van 9.00-10.30 uur
inloopochtend. We bieden dan een luisterend oor, geven informatie en er zijn
boeken te leen. De partnergroep komt op 1 juli nog een keer bij elkaar, we starten
om 19.30 uur, een avond duurt ongeveer anderhalf uur. Deze activiteiten van het
AIC Harlingen zijn gratis. De AutiCoffee, voor ouders en verzorgers van kinderen
met ASS, is vlak voor de zomervakantie nog een keer doorgegaan, dat was een
gezellige ochtend nadat we elkaar zolang niet hadden kunnen zien
Na de vakantie beginnen we op maandag 17 augustus weer met de
inloopochtend. De data voor de AutiCoffee voor komend seizoen zijn nog niet
bekend.
Voor meer informatie kunt u ons mailen: aic.harlingen.friesland@gmail.com. Ook
bij dringende vragen mag u ons tijdens de zomervakantie mailen. Misschien
duurt het iets langer voordat u een reactie krijgt maar de mail wordt bijgehouden!
Namens alle vrijwilligers van het AIC
wens ik u een fijne, gezonde en
rustige vakantie!

Agenda:
Dag:
Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Zondag:

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
09:30-11:30
L2
Raad & Draad
10:00-12:00
Werkplaats
Repaircafe
11:00-12:00
L1
Gebiedsteam
14:00-16:00
L2
Bieb/Weggeefhoek
15:00-16:00
L8
Yoga voor Kinderen
(1x per 2 wkn)
10:00-13:00
L4
Ontmoettingscafé
11:00-12:00
L1
Gebiedsteam
10:00-12:00
Werkplaats
Repaicafe
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)
10:00-12:00
L2
Bieb/Weggeefhoek
10:00-12:00
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)
09:30-10:30
L8
Yoga voor Volwassenen
(1x per 2 wkn)
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)

Wegens covid-19 en de vakantieperiode gaan niet alle
regulierenactiviteiten in de bovenstaande agenda door. Op onze website

www.nieuwzuid.frl staat wel een actuele agenda met de activiteiten die
er gedurende deze periode zijn in Nieuw Zuid

Buurtzorg Harlingen Midden binnen Nieuw Zuid
Ontmoetings- café opent haar deuren weer
Op woensdag 1 juli opent het Ontmoetings-café in Nieuw Zuid haar deuren
weer. Door corona is het lange tijd stil geweest , maar zo langzamerhand is er
de behoefte elkaar weer te zien en te spreken.. Vanaf 1 juli zijn we iedere
Samen@NieuwZuid start op 1 november
woensdagochtend geopend van 10.00 tot 11.30 uur. Het Ontmoetings-café is
gratis , staat open voor iedereen en is er voor alle leeftijden. De aanwezige
vrijwilliger wil je graag van harte welkom heten en zorgt voor een lekker bakje
koffie. Ben je nieuwsgierig geworden meld je aan en kom vrijblijvend een kijkje
nemen!
Vanwege corona kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten en is
aanmelding verplicht. Dit kan bij Johanna Schaap tel: 06-10890607 mail:
j.schaap@harlingen.nl

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

