
 

 

 

 
Geachte Lezers, 

 
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken open en heeft iedereen weer een keer aan zijn of haar  

hobby kunnen deelnemen. Het is allemaal nog een beetje wennen met de ingang aan de andere kant en de 
pauzes in de lokalen. Ikzelf als barmedewerker op de maandagmiddag en donderdagochtend vind dat het 

redelijk soepel verloopt allemaal. Ik ben in ieder geval heel blij dat we na zo'n lange periode weer open zijn.  
Het is wel belangrijk om met z'n allen de maatregelen te volgen, zodat we gezellig met elkaar onze hobby’s 

kunnen blijven uitoefenen.  Probeer ook niet te vroeg te komen want er kan momenteel niet gewacht 
worden in de kantine tot de hobby begint. In juni heeft iedereen die aan de expositie in het wijkcentrum 
mee deed zijn/haar schilderij kunnen ophalen. In juni en juli zijn er ook voor iedere groep koffie-uurtjes 

geweest en over het algemeen waren de reacties positief en vond iedereen het prettig elkaar  
weer even te zien en te spreken. 

 
Iedereen weer veel leesplezier! 

Groetjes Renée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Gemaakt door Josette Jaspers 



Deelnemers vertellen 

HOE CREATIEF WERD DE CORONATIJD 
  

Vijf ervaringen vanuit de teken- en schildergroep van de maandagmiddaggroep. 
Hennie,  Marjan,  Leonie, Frits en Jill vertellen hun ervaringen over deze 6 maanden. 

 
Hennie: ‘Voor mij werd dit een periode van rust waarin ik niets  
hoefde. Ik heb alleen die dingen gedaan die ik zelf leuk vind. 
Het stilleggen van de vaste groepjes, waaronder het  
Creatief Centrum en het boulen, heb ik in de eerste periode niet 
zo gemist. Ik heb samen met mijn man veel gefietst in gebieden  
die ik niet kende, zoals richting Plasmolen waar we de Bovenste  
Plasmolen hebben bezichtigd en naar Ravenstein.  
We hebben ook de fiets op de auto gezet en zijn naar de Veluwe  
gegaan en hebben daar prachtige landschappen ontdekt.  
Met mijn man en dochter zijn we een lang weekend naar 
Noord-Beveland geweest. Ook daar hebben we veel gefietst.  
In deze periode ben ik  bewuster gaan ervaren hoe mooi alles is.  
Thuis heb ik veel kruiswoordpuzzels gemaakt en ook de binaire puzzels online opgelost. Ik ben met het opknappen 
van de logeerkamer begonnen. En waar ik veel plezier aan beleefde was koken want vooral daarin kon ik mijn 
creativiteit kwijt. Het jeu de boules in Wijchen, bij Le Chateau, was tot 14 mei nog verboden terrein. Het was leuk om 
te doen. Maar vooral de laatste tijd heb ik uitgekeken naar het moment dat ik weer kon beginnen op het Creatief 
Centrum, want het gewone contact met jullie heb ik wel gemist, ik word daar zo blij van.’  
 
 
 
Frits: ‘Ik kon alles doen wat ik wilde doen in deze periode. Het leven ging voor mij eigenlijk gewoon door. Tweemaal 
ben ik op vakantie geweest. Eenmaal in Leerdam aan de Linge, in twee huisjes samen met mijn kinderen en wij 
hebben lekker gevaren op de Linge in twee bootjes om de coronaregels te kunnen handhaven. En een week in 
Drenthe in de buurt van Beilen. Dit werd een week van fietsen samen met mijn vrouw waar we van de prachtige 
natuur genoten hebben. Thuis heb ik de zolder opgeruimd en klusjes gedaan die anders zouden blijven liggen. Bij de 
DAR was het moeilijk spullen brengen omdat de wachtrij zeer lang was dus klussen was eigenlijk geen optie.  
Samen met een vriend hebben we een moestuin op het land  
van de woonzorgboerderij  ‘de Hagert in Leur’.  
In dit huis wonen demente bejaarden en verder is er 
een kwekerij waar mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt de draad weer leren oppakken.  
Hier kan iedereen groenten en fruit kopen.   
Tijdens de Lockdown mocht ik er niet tuinieren  
op ons eigen stukje grond. Het werd topseizoen  
in mijn tuin toen het eenmaal wel mocht. Ik was dus  
vaak te vinden op de tuin, vooral toen het zo warm werd  
en er gesproeid moest worden. Veel van de  opbrengst van  
mijn tuin heb ik verwerkt en of ingemaakt, zoals jams,  
maar ook de komkommers en cherrytomaten.  
Daar kon ik  mijn creativiteit in kwijt. Ik vind het fijn weer te kunnen beginnen op het Creatief Centrum.  
 
 
 



 
 
Marjan: ’Wat heb ik het moeilijk gehad de eerste periode van de Lockdown. Ik heb echt een tijd nodig gehad om 
deze coronamaatregel te kunnen verwerken. De opgelegde beperking van het sociale leven was een ramp voor 
mij.  Ik ben graag in contact met anderen. Ik heb dan ook de groepjes  op het creatief centrum gemist want hier kom 
ik graag. Thuis heb ik een wandtekening gemaakt met stoepkrijt aan de muur van ons prieeltje, afmeting 2 :2 meter.  
En ik ben weer aan het naaien geslagen en heb twee jurken 
voor mezelf genaaid. Vroeger naaide ik veel. Voor in onze  
tuin heb ik het grindpad opgeschoond, het grind gewassen  
en weer teruggelegd. Ik heb, coronaproof, contacten  
onderhouden met mijn familie en vriendinnen. Bij goed  
weer heerlijk in een van de tuinen en anders op afstand  
in een van de huiskamers gezeten. Ook mijn verjaardag  
heb ik gevierd en wel met een tijdklok, niet allemaal tegelijk.  
Want ik ben 73 jaar geworden. Verder hebben we samen veel 
gefietst. Ik moest eruit. Het alleen thuis zijn is voor mij niet om  
uit te houden.  Gevoelsmatig vond ik deze periode niet fijn. 
Ik heb het graag druk met een duidelijke daginvulling.   
Het werd voor mij en Gerard een spaarzame tijd want we  
konden ons geld nergens aan uitgeven.  
Je begrijpt nu wel dat ik blij ben dat ik weer naar het creatief centrum kan gaan.’ 
 
 
 
Leonie: ‘Van de eerste maanden heb ik genoten. Niets in de wereld hoefde meer, een lege agenda, geen drukte om 
me heen, geen verwachtingen. O, wat een zaligheid! De opgelegde coronabeperking gaf mij een gevoel van vrijheid. 
De eerste periode ben ik bezig geweest met vilten. N.a.v. een meditatie had ik een beeld die ik in vilt heb uitgewerkt. 
Hierna was ik vooral buiten in de tuinen, die ik mee help aanleggen en onderhouden. Zoals van de kerk, de 
kinderboerderij en de buurtmoestuin. We hebben prachtig weer  
gehad om in de tuinen bezig te zijn. Dit voelde als een cadeautje  
van de schepper. Voor een groot deel heb ik dat alleen gedaan  
vanwege de Lockdown. Ik vond het er heel fijn en het voelde als 
spelen in het paradijs. De tuinen werden met de dag mooier en het  
publiek wat langs liep genoot ook van het paradijselijke. En dat is nog zo. 
In de loop van de maanden veranderden de tuinen. Ook nu de herfst 
intreedt komen er weer andere bloemen en planten in bloei of in kleur.  
Ook de moestuin zag en ziet er prachtig uit. Ik was dan ook niet weg te  
slaan uit de tuin. Behalve toen het zo heet was dan was ik vroeg uit de  
veren en kwam ik er pas weer in de avond. Ik heb in de warme periode  
prachtige boeken gelezen en films gekeken op Netflix,  vooral de 
natuurfilms. Waar ik ook zo van genoten heb, de eerste tijd,  was de  
schone lucht en de rust op de snelwegen rondom onze wijk. 
De atmosfeer voelde zo anders aan. Mensen hadden ook tijd voor een  
praatje over de haag heen bij de buurtmoestuin. Ik heb daardoor geen  
contacten gemist ook al was het vluchtig.  Het is nu wel even wennen  
aan veel mensen om mij heen in het creatief centrum. Maar het is voor mij een plek van delen en van inspiratie.’ 
 
 
 



 
 
Jill: ‘De eerste drie maanden ben ik thuis geweest. Andere jaren zijn we gewend dat mijn man en ik 6 maanden naar 
onze caravan konden maar dat ging nu niet, het worden nu 4 maanden. De camping mocht niet eerder open. Op 1 
juni zijn we met een wagen vol goederen richting Nijkerk getrokken. De camping was nog niet officieel geopend, dus 
het was wat sanitair betreft behelpen.  De eerste maanden ben ik thuis druk geweest met opdrachten die ik kreeg, 
via Facebook, voor het maken van een schilderij en of een viltobject, zoals een hond. Ontzettend leuk om te doen en 
de reacties op Facebook waren overweldigend. En daar kick ik op. Kun je je dat voorstellen? Ik had ook een leuke 
kleiopdracht van schaars geklede vrouwen n.a.v. een illustratie van Robert Crump. Ik heb dit gemaakt van  klei en 
vilt. Eenmaal op de camping  heb ik al die tijd lekker zitten werken onder de luifel met prikken en of schilderen, 
allemaal opdrachten.  Eind september is er een loterij van de Dierenambulance waarin ik drie prijzen verzorg, zoals: 
één schilderij, één gevilt object, en één workshop. Naast al het werken hebben wij samen heerlijke fietstochten 
gemaakt en genoten van de omgeving maar vooral van het heerlijke weer. 
En dan is het wel weer even wennen op het Creatief Centrum dat we zover uit elkaar zitten i.v.m. de corona regels.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij ook een keer een stukje voor de nieuwsbrief schrijven?  
Stuur dan een mailtje naar info@ccnz.nl ovv Nieuwsbrief 



Prikbord 

Elline zoekt een fietsmaatje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd je ervan om te fietsen en te kletsen? Dan is Elline op zoek naar jou. 
Elline is blind en kan daarom niet alleen fietsen. Ze zou graag met iemand af en toe een rondje op haar elektrische 
tandem fietsen en onder tussen gezellig kletsen. Lijkt het jou leuk om dit samen met Elline te doen ? Stuur dan een 

berichtje naar 06-36279101 

Quiltstoffen 
Renée heeft heel wat quiltstoffen/lapjes over en wil deze graag met deelnemers/vrijwilligers van het Creatief 

Centrum delen. Heb jij interesse in wat stof ? Stuur dan een mailtje naar reneetje1979@gmail.com om wat af te 
spreken. 

 

Gezocht Mini spulletjes 
Voor kijkkastjes(voor in de vitrine naast tekenlokaal) ben ik op zoek naar kleine voorwerpen zoals stoeltjes, tafeltjes, 

potjes, pannetjes, kopjes, schoteltjes ed. 
Ook ben ik op zoek naar mini kleertjes en schoentjes( maat barbiepop). 

Liefs, Marianne Textiele werkvormen , donderdagochtend. 

 

 

 

 

 

 

Leesgroep Buurthuiskamer Tolhuis. 
Houd je van mooie boeken lezen? Dan is er een leesgroep voor jou. Deelname daaraan is gratis.  

Er is ook een lekker kopje koffie of thee. Kom gewoon eens meedoen! 
Wanneer: iedere eerste donderdag van de maand. Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur. 

Waar: Tolhuis 44-50 (activiteitenplein van de Dukendonck). 
Voor meer informatie: tel. 0636279101 of e-mail: bhktolhuis@gmail.com 



Mededelingen 

 

Repair café voorlopig gesloten 
Hoewel het Creatief Centrum onder strikte voorwaarden weer open is, blijft het Repair Café voorlopig nog gesloten. 
Voor de deelnemers aan de creatieve activiteiten zijn er maatregelen genomen die de kans op corona-besmetting 

binnen het gebouw van CCN-Z verkleinen. Bestuur en beheer zien echter nog geen mogelijkheden om, op een 
verantwoorde manier, het Repair Café door te laten gaan. Zodra we een manier weten om de bezoekers en 

medewerkers van het Repair Café coronaproof te ontvangen, laten we dat weten via de nieuwsbrief. 
N.B. Natuurlijk blijft het ook voor de deelnemers aan de creatieve activiteiten zaak om op hun eigen gezondheid en 

die van anderen te letten en zicht te houden aan de landelijke en CCN-Z richtlijnen rondom corona. 
 
 

Workshops 
Alle workshop die gepland stonden zijn tot nader bericht uitgesteld. Zodra de workshops weer zullen plaatsvinden 

zal er met de desbetreffende deelnemers contact worden opgenomen. 
 

Kerstmarkt 
Door de huidige omstandigheden is er besloten om dit jaar geen kerstmarkt te organiseren. 

 

Medewerkersvergadering 
Deze zal in november 2020 niet doorgaan. 



Creatief Centrum zoekt 

 
 

Begeleider gezocht voor boetseergroep 
Voor de vrijdagmiddag zijn we op zoek naar iemand die de boetseergroep wil begeleiden. Ken jij iemand en lijkt het 

jou leuk om mensen te begeleiden bij het boetseerproces? Bel 024-3452113 voor meer info. 

 
 

Gastheer/Gastvrouw gezocht 
We hebben een vast team van barmedewerk(st)ers maar zijn ter aanvulling op zoek naar een vrouw of man die op 

vrijwillige basis een of meerdere dagdelen aanwezig zou willen zijn. Je voorziet de deelnemers van een drankje in de 
pauze en neemt de telefoon op. Na een inwerk periode werk je zelfstandig en onder verantwoordelijkheid van onze 
beheerders. Heb je vrije tijd en ga je graag met mensen om, kom dan eens praten! Maak een afspraak met een van 

onze beheerder bel 024-3452113 

 

 

Vrije plaatsen hobby groepen 

Beeldhouwen met hout                            dinsdagmiddag 
Boekbinden                                                 woensdagmiddag 
Creatief Allerlei                                           maandagmiddag en donderdagmiddag 
Glas-in-lood                                                 woensdagavond 
Mozaïek                                                       dinsdagmiddag 
Tekenen/schilderen                                   donderdagmorgen 
Textiele werkvormen                                 donderdagmorgen 
Vilten                                                            maandagmorgen 

 
Wil je aan 1 van deze hobby's deelnemen? 

 Neem contact op met het beheer op telnummer 024-3452113 
 


