Dans je mee?!
Vanaf september 2020 start Stephanie Beekvelt Dansdocent
met de cursus (moderne) dans.
Een moment voor jezelf, werken aan je presentatie, houding,
kracht, souplesse en conditie. Alles op je eigen tempo,
leidend door fijne muziek of juist in stilte.
Voorafgaand vindt een kennismaak dansworkshop plaats.
Hierin kun je ervaren of de cursus wat voor jou is.
Nadien kun je deelnemen aan de 6 weken durende dans
cursus. Het is voor zowel de beginnende als ervaren danser.
De cursus is op de woensdag vanaf 19:00
Voor
meer
en
actuele
informatie
kun
je
mailen
naar:
stephaniebeekveltdansdocent@hotmail.com
Of kijk op de Facebook en Instagram pagina; stephaniebeekveltdansdocent

Autisme Informatie Centrum
Zo vlak na de zomervakantie is er vanuit ons AIC nog niet zoveel te melden.
Normaliter hebben we de data voor gespreksgroepen en andere activiteiten al
gepland voor het komende schooljaar.
Nu wachten we nog een week of drie af. We willen eerst weten hoe de cijfers
en de richtlijnen rond “Corona” zich de komende weken ontwikkelen. Wel is het
inloop/informatie spreekuur sinds maandag 17 augustus weer geopend.
Van 09.00-10.30 uur kunt u langskomen 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 gewoon binnenlopen.
Houd onze Facebook site in de gaten:
https://www.facebook.com/autismepleinfriesland, dan weet u meteen wanneer
we weer iets organiseren. En als u iemand kent of spreekt die meer wil weten
over autisme dan mag u ze natuurlijk altijd doorsturen!
Jelna Bosma, AIC Harlingen
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Plan Zuid werkt aan Nieuw Zuid
Schaakcursus voor beginners
Bij voldoende deelnemers (minimaal 4 en maximaal 8) zal Henk Jelsma een
schaakcursus voor beginners geven. Daarbij komen de theorie, de regels,
strategie en tactiek aan de orde. Iemand die niets van schaken af weet kan
in 8 uur leren een schaakpartij op redelijk niveau te spelen.
De cursus is bedoeld voor mensen die niets van schaken weten: wij starten
vanaf `nul`.
De cursus bestaat uit 8 x 60 minuten, 1 x per week. Nieuw Zuid zorgt dat er
schaak materiaal aanwezig is. Na de beginnerscursus kan er eventueel een
vervolgcursus komen, of een interne competitie worden gestart.
Wanneer: donderdags van 13.00 -14.00 uur.
Kosten: € 10,= voor de totale cursus.
Mensen die het interessant lijkt om te zien of dit wat voor hen is kunnen
zich bij Nieuw Zuid opgeven.
Mail: info@nieuwzuid.frl of telefoon: 0517-234293.
Wellicht tot ziens achter het schaakbord!

De organisatie

Jeugdtheaterschool Noorderwind

Nieuw Zuid staat weer aan het begin van een nieuw seizoen. Waar wij voor de
zomer vakantie nog hoopten dit seizoen te kunnen starten met minder
beperkingen en pas in het najaar te maken zouden krijgen met een tweede golf
besmettingen met het Covid -19 virus zijn de laatste berichten minder positief.
Maar gelukkig bieden wij wel weer een aantal nieuwe activiteiten.

Jeugdtheaterschool Noorderwind gaat op 4 september weer van start met
een gloednieuw seizoen vol met spannende theater en danslessen. We gaan
elke week veel lol maken op het podium. We improviseren, bedenken zelf
scenes, schrijven teksten en spelen veel verschillende rollen en situaties.

Stephanie start bij voldoende animo met dance cursussen.
Monique gaat namens Zangles Friesland in het bewegingslokaal zangles geven
en Henk gaat bij voldoende belangstellenden een schaakcursus voor beginners
starten.
Daarnaast zijn wij ook heel blij met het feit dat wij dit seizoen kunnen beginnen
met een hulpmiddelen-uitleen in Nieuw Zuid. Naast dat van verschillende
kanten zoals buurtseunen , thuiszorginstellingen en bezoekers werd aangeven
dat hier in Harlingen behoefte aan is, denken wij dat zo’n uitleen-balie ook een
leuke plek is voor vrijwilligerswerk.
Eind augustus is er een brunch met iedereen die zich inzet voor Nieuw Zuid om
elkaar bij te praten en te kijken hoe wij dit seizoen het beste en veilig kunnen
organiseren.

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

Na de kerstvakantie gaan we met de groep aan een eigen stuk werken waarbij
iedereen een belangrijke rol krijgt en we samen bepalen hoe het toneelstuk
er uitkomt te zien. Om aan het einde van het jaar het podium op te klimmen
en het publiek te overdonderen met onze verhalen.
Dus heb jij zin in een nieuw avontuur? Hou je van dans en theater dan is dit
de kans om je in te schrijven voor een proefles op vrijdag 4 september in
Nieuw Zuid!
En lees je dit na 4 september en denk je o, wat jammer, nu ben ik te laat: stuur
ons een mailtje want wie weet is er nog een plekje vrij en instromen kan tot
de herfstvakantie.
Meer weten? Ga naar www.jtsnoorderwind.nl
Elke vrijdag:
Leerlingen uit groep 5 en 6 van 16.00 tot 17.45 uur
Leerlingen uit groep 7 en 8 van 17.00 tot 19.00 uur
Leerlingen van de middelbare school van 18.00 tot 20.45 uur

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

Nieuws uit de Timmerwerkplaats…..
Ja, we beginnen weer. Na de gedwongen sluiting vanwege corona zijn we in de
zomervakantie alleen op de dinsdagmiddag open geweest voor mensen die toch
een of ander klusje hadden te doen. We gaan nu ook weer op de donderdag open
en dat betekent dat er ’s morgens weer gelegenheid is om, net als in de
voorgaande jaren, timmerlessen te volgen onder begeleiding van vrijwilligers. En
’s middags kan men weer komen om klusjes, al of niet met hulp van vrijwilligers,
uit te voeren.
Samenvattend dus:
Dinsdagmiddag: gelegenheid om klussen uit te voeren van 13.30 tot 16.00 uur.
Donderdagmorgen: gelegenheid om aan zelf gekozen projecten te werken onder
begeleiding van vrijwilligers van 09.00 tot 12.00 uur.
Donderdagmiddag: gelegenheid om klussen uit te voeren van 13.30 tot 16.00
uur.
We zijn wel van plan om in de komende tijd weer diverse activiteiten te gaan
beginnen, maar deze hangen af van de ontwikkelingen rond het corona-virus en
de daarmee geldende voorschriften en dat geldt ook voor het samenkomen en
samenwerken in gebouw Nieuw Zuid.
Houd s.v.p. Facebook en Harlingen Boeit in de gaten!

Vrouwengroep start met een tweede groep
Op maandag 14 september start een tweede vrouwengroep in Nieuw Zuid .
De vrouwengroep staat open voor vrouwen van alle leeftijden! Een groep
enthousiaste vrijwilligers wil u /jou graag welkom heten voor een praatje en
een lekker bakje koffie of thee.
De vrouwengroep is bedoeld voor vrouwen die het fijn vinden andere
vrouwen te ontmoeten omdat ze bijvoorbeeld weinig contact hebben met
andere vrouwen, zich alleen voelen, de Nederlandse taal nog niet goed
machtig zijn, onderwerpen met elkaar willen uitwisselen of gewoon
koffie/thee willen drinken tijdens een praatje. De groep kijkt zelf of er een
programma ontstaat en welke onderwerpen aan bod komen.
We komen bij elkaar in Nieuw Zuid (Prinses Irenestraat 2 Harlingen) vanaf 14
september elke maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Annemieke
Knijnenburg tel: 06-39692165 of mail naar a.knijnenburg@deskule.nl

Buurtzorg Harlingen Midden binnen Nieuw Zuid
Reserveren van de ruimtes

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
12:00-13:30
L3
Koffie Opstapje (6pers)
13:00-15:00
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
13:30-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

L10
L2
L6
L3
L2

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

Woensdag:

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

L10
L7
L4
L1
L2
L8

Stavoor
Vrouwengroep
Ontmoetings Cafe
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
W2
L2
W1
L6
L4

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

Vrijdag:

09:30-10:30
15:30-21:00
19:00-21:00

L8
L7&L8
L2

Yoga voor Volwassenen
Noorderwind
NA

Zondag:

13:30-16:30

L2

Thea Party (1e Zo vd Mnd)

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

