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Afscheid van AIC Harlingen/welkom NVA Harlingen
In de laatste nieuwsbrief van dit jaar is er een dubbel afscheid te melden bij het AIC.
Door omstandigheden is het voor mij, na drie-en-een-half jaar vrijwilligerswerk bij
het AIC, niet meer te combineren met mijn gezin en overige werkzaamheden. Ik
ben afgelopen maand nog een keer bij de auti coffee geweest en het stukje in deze
nieuwsbrief is het laatste van mijn hand. Daarnaast nemen we afscheid van het
AIC… Van de naam van het AIC wel te verstaan, die gaat veranderen naar NVA
Harlingen, dat staat voor Nederlandse Vereniging voor Autisme. Maar de opzet blijft
gelijk, elke maandagochtend van 9.00-10.30 uur zijn er op de vertrouwde plek
vrijwilligers aanwezig voor een praatje, informatie of om boeken te lenen. Een
afspraak
maken
kan
door
een
berichtje
te
sturen
naar:
aic.harlingen.friesland@gmail.com, maar u mag ook een keer spontaan
binnenlopen. De gespreksgroepen staan op dit moment even stil. Met maximaal 4
mensen bij elkaar en zonder vaste gespreksleider is het lastig om die nu draaiende
te
houden.
Hou
onze
facebook
site
in
de
gaten,
https://www.facebook.com/autismepleinfriesland, daar wordt het gemeld als het
wel weer mogelijk is om iets te organiseren.
Jelna Bosma, AIC Harlingen

Plan Zuid werkt aan Nieuw Zuid

Even voorstellen:
Mijn naam is Soraya en sinds kort werk ik hier in Nieuw Zuid. Ik ben
negentien jaar oud, woon in Harlingen samen met mijn moeder, haar
vriend, een hond en twee katten. O ja, en een zolder vol met
vogels. Mijn hobby’s zijn onder andere lezen, schilderen en in het algemeen
creatieve dingetjes doen.
Sommigen hebben mij al zien zwerven maar ik zal me toch even netjes
voorstellen: ik ben Katharina Jansen, sinds 21 september werkzaam in
Nieuw Zuid in Harlingen. Daarnaast focus ik mij op de studie voor sociaal
cultureel werk. Ik ben trotse moeder van studerende en werkende dochter
en zoon. Naast de gezellige drukte van mijn gezin verzamel ik lp’s , teken en
schrijf ik soms. In mijn eigen tijd waar ik lekker kan opladen en ontspannen,
lees ik graag boeken, luister ik naar muziek en mediteer. De natuur daar
geniet ik van, het inspireert me enorm en blijft me altijd verbazen.
Al vele jaren ben ik als vrijwilliger en bestuurslid met veel plezier betrokken
geweest in het jongerenwerk, culturele vereniging en gehandicaptenzorg.
Ik hou ervan om mensen te verbinden en in hun kracht te zetten. Daarom
is mijn motto ook “alleen ga je sneller”, samen kom je verder´Ik kijk uit naar
alles wat samen gaat, daarom graag tot gauw, ziens of aan de telefoon.
Katharina

De Vrouwengroep

Zanglessen vanuit Nieuw Zuid

Elke woensdagochtend komen we bijeen met een vaste groep vrouwen in
Nieuw Zuid. In de loop der jaren is de groep steeds groter geworden en ook
hechter. Plotseling brak de Corona uit en het werd stil. We misten de
woensdagochtend met elkaar. Gelukkig konden we contact blijven houden via
social media.
Sinds een paar maanden komen we weer bij elkaar in Nieuw Zuid. De groep is
wel wat kleiner geworden omdat het toch niet voor iedereen mogelijk is om te
komen. We zitten met minder mensen in een lokaal i.v.m. de 1,5 m afstand.
We kletsen en doen nog steeds spelletjes en creatieve dingen zoals knutselen.
Ook hebben we Jacob Roorda zijn tekeningen ingekleurd. Die kun je nu
bezichtigen in Nieuw Zuid. Je kunt zelf nog zo’n kleurplaat halen om mee te
doen met deze wedstrijd.
Het belangrijkste voor ons is dat we nog lang op deze manier bij elkaar komen
onder het genot van een bakje koffie/thee en heel veel gezelligheid. 
Wegens meer belangstelling voor de vrouwengroep is er sinds een paar weken
een tweede groep gestart op de maandag morgen van 09:30 tot 11:30 uur.
Aanmelden is nog steeds mogelijk bij a.knijnenburg@deskule of 06-39692165.
De Vrouwengroep.

Wist je dat je sinds kort ook zanglessen
kunt volgen vanuit Nieuw Zuid?
Zangles Friesland vind het geweldig dat
ze 'locatie Harlingen' nu ook op de
website mogen vermelden, omdat
zangcoach Monique Bakker privé- en
duozanglessen geeft vanuit het te gekke
leslokaal van Nieuw Zuid. Op
donderdags geeft ze hier les.

Altijd al eens willen ontdekken of zangles volgen iets voor jou is? Grijp dan nu
je kans en schrijf je in voor een proefzangles!
Dit kun je doen via: www.zanglesfriesland.nl/inschrijven-voor-eenproefzangles/

Gebiedsteam Harlingen
Helaas kan het gebiedsteam als
gevolg van alle Corona maatregelen nu geen spreekuren draaien. Echter zijn
we wel van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 telefonisch bereikbaar
voor alle vragen! Dit kan via 140517 optie 2. Mailen kan ook naar
gebiedsteam@harlingen.nl
We proberen zoveel mogelijk telefonisch alles af te handelen en daar waar het
echt niet anders kan, gaan we ook op huisbezoek en houden we ons aan de
RIVM richtlijnen.

Verruimde openingstijden Hulpmiddelenuitleen
De hulpmiddelen uitleen is geopend op maandagmiddag 13.00-15.00,
woensdagochtend 10.00-12.00 en donderdagochtend 10.00-12.00 uur en is
gevestigd op de Pr. Irenestraat 2 te Harlingen. Buiten deze vaste momenten
kan er ook op afspraak via telfnr.: 06-18426429 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

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

De Organisatie
Zoals menigeen heeft bemerkt ontkomt ook Nieuw Zuid niet aan de corona
maatregelen. De oude ingang is de uitgang geworden en de huiskamer is niet
meer voor het publiek toegankelijk. De deuren en ook minimaal 1 raam per lokaal
moet open blijven. Hierdoor is er voldoende ventilatie en heeft niet iedereen de
deurkruk vast. Gevolg hiervan is dat het hierdoor vrij koud kan worden en een
aantal bezoekers dan ook hun jas aanhouden. Ook geldt er een afhankelijk van
de grootte een maximum voor het aantal mensen dat in een lokaal aanwezig kan
zijn. Het wordt er niet echt gezelliger op maar wij kunnen op deze manier nu en
hopelijk ook in de toekomst open blijven. De titel van het tijdelijk reglement
draag dan ook de naam ”Hoe houden wij Nieuw Zuid veilig en open tijdens
Corona”. Zowel dit reglement als het corona protocol staan op onze website voor
wie de maatregelen wil nalezen.
De hulpmiddelen uitleen, blijkt een succes, zowel wat betreft het aantal mensen
uit Harlingen dat hiervan gebruikt maakt als het aantal mensen dat hierbij als
vrijwilliger betrokken wil worden. Er is dan ook een derde dagdeel geopend, (zie
elders in dit blad voor openingstijden). Vanaf oktober maakt ook fotoclub Focus
uit Harlingen gebruik van Nieuw Zuid. Er zijn plannen om een wisselende
expositie van het werk van leden van Focus in de gang te maken.

Nieuws uit de timmerwerkplaats
En dat is droevig nieuws: vanwege de corona-omstandigheden hebben we
besloten om alle geplande workshops voor dit jaar, dus ook die in de week
van de mantelzorger, NIET door te laten gaan. Volgend jaar zien we wel weer
wat mogelijk is.
De timmerwerkplaats is wel geopend voor klussen e.d. op dinsdag-,
woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en ook de
timmerlesactiviteiten op de donderdagmorgen blijven gewoon doorgaan.
We denken uiteraard aan ieders gezondheid en daarom volgen we de
geldende richtlijnen betreffende het corona-gebeuren nauwgezet, zowel
binnen als buiten de timmerwerkplaats.

Agenda:
Dag:
Maandag:

Tijd:
Lokaal/Kantoor:
Activiteit:
08:30-17:00
L9&L7
Friesland College
08:45-12:00
L10
Stavoor
09:00-10:30
K3
Autisme Informatie Centrum
09:30-11:30
L4
Vrouwengroep
13:00-15:00
L3&W2
Uitleen Hulpmiddelen
13:15-15:15
W3
Bladharkuitleen
16:30-20:00
L8
Stenenman dansles

Dinsdag:

08:45-12:00
09:30-11:30
11:30-14:30
13:30-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

L10
L2
L9
L6
L3
L2

Stavoor
Raad & Draad
Studiebegeleiding
Timmerwerkplaats (Vrij)
Creatieve Inloop
Boekenuitleen/Weggeefhoek

Woensdag:

08:45-12:00
09:00-12:00
09:30-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
11:00-16:00
18:30-22:00

L10
L7
L4
L3&W2
L1
L2
L8

Stavoor
Vrouwengroep
Ontmoetings Cafe
Uitleen Hulpmiddellen
Wijkplatform
Vluchtelingenwerk
Dansles

Donderdag:

09:00-12:00
09:00-17:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12-00
10:30-11:45
13:30-16:00
19:30-22:00

L6
L8
W3
L3&W2
L2
W1
L6
L4

Timmerwerkplaats (Les)
Zangles
Bladharkuitleen
Uitleen Hulpmiddelen
Boekenuitleen/Weggeefhoek
Repair Cafe
Timmerwerkplaats (Vrij)
Filmhuis

09:30-10:30
10:00-12:00
14:30-16:30
15:30-21:00
19:00-21:00
19:30-22:00

L8
L2
L2
L7&L8
L2
L7

Yoga voor Volwassenen
Boekenuitleen/Weggeefhoek
Samen@NieuwZuid
Noorderwind
NA
Youth for Christ

Vrijdag:

Buurtzorg Harlingen Midden binnen Nieuw Zuid
Reserveren van de ruimtes
Wil je als participant van Nieuw Zuid een ruimte reserveren dan kan dit via
agenda@nieuwzuid.frl
Beheerder: Beheer 06-18426429 of Projectleider: Peet 06-46105147

Samen@NieuwZuid
start op 1 november
Nieuw Zuid, Pr. Irenestraat 2, Harlingen.

Hier zijn wij

Wegens covid- 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

