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Geachte Lezers, 
 

Maandag 7 juni hebben wij onze deuren weer mogen openen. 
We hebben er lang op moeten wachten, maar we mogen eindelijk weer met 

elkaar onze hobby's uitoefenen. Uiteraard zijn alle maatregelen nog van kracht 
en gaan we ervan uit dat iedereen deze ook naleeft. De eerste weken zitten er 

alweer op en ik (Renée) vond het heel fijn en gezellig om de deelnemers op 
maandagmiddag en woensdagochtend weer van een kopje koffie of thee te 
voorzien. De schilderijtjes die door de teken/schildersgroepen zijn gemaakt 

kunnen ingeleverd worden bij Johan of bij mij (Renée). Begin volgende maand 
zullen we deze dan gaan ophangen in de kantine. Aangezien we zo lang dicht 

zijn geweest heeft het bestuur besloten dat het Creatief Centrum gedurende de 
zomervakantie open zal blijven. Ook is de website van het Creatief Centrum 

vernieuwd en zoals jullie bovenaan de nieuwsbrief kunnen zien hebben we een 
nieuw logo. 

 
Heb weer met veel plezier aan de nieuwsbrief gewerkt! 

Iedereen weer veel leesplezier! 
 

Groetjes Renée 
 



 

Ingrid Bakker vertelt haar beleving over Corona  
 

December 2019 kwamen de eerste berichten over een virusbesmetting in Huwan in China. 
Mijn inschatting was toen nog, oh dat is heel ver weg. En ja hoor het kwam steeds 

dichterbij en we ontkwamen er niet aan. Ook het Creatief Centrum moest tijdelijk sluiten. 
Wie was er niet bang, velen van ons wisten even niet hoe het allemaal verder zou gaan. Het 

was moeilijk, maar gelukkig was het goed weer. Heel wat kilometers heb ik gefietst en 
gewandeld. In september kwam het bericht dat het CCNZ onder voorwaarden weer open 

mocht. Achter er in, voor eruit. Mondkapjes, handen desinfecteren en je naam noteren. In 
december ging het Centrum opnieuw weer tijdelijk dicht. Inmiddels zitten we alweer een 

halfjaar thuis. Al werkend en nadenkend , besloot iets creatiefs te gaan doen met het 
Corona Virus. Ik maakte een Corona Virus weergegeven in stenen. Eerst een zware steen, 

daarna een wat kleinere en daar bovenop de lichtste steen die de druk symboliseren die ik 
heb beleefd.  En dan komt het vaccine, maar hoe ga ik dat uitdrukken en maken? Hoe ziet 
een vaccine eruit? Na wat nadenken viel het kwartje, HEBBES. Het virus wordt aangevallen 

door het vaccine. De kleuren staan voor de inmiddels vele soorten vaccins. Aan het virus 
bevestigde ik vorkjes. Met vorkjes kun je immers alles opeten. De vorkjes die aan het virus 
vastzitten, zijn het vaccine die het virus onschadelijk moeten maken.  Al met al heb ik mijn 
gevoelens over het COVID 19 gebeuren kunnen verwerken en voel me er ook prettig bij.  

Groetjes Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links het Corona virus vilt met knikkers, in het midden 3 vilten stenen die de zware last 
symboliseren, rechts het  Corona virus waar het vaccin grip op heeft. 

 



Expositie bij Bibliotheek Zwanenveld 
door Margina Draaisma 

 

De vele facettten van aquarel. Zo heb ik de expositie van mijn aquarellen 
genoemd die de hele maand juni in de bibliotheek in Zwanenveld te zien is. Bij 
aquarel denk je misschien aan landschappen en bloemen in pasteltinten, maar 

met een goede verf kun je ook krachtigere kleuren in je aquarel bereiken. 
Ik experimenteer graag. Meng bijvoorbeeld goud- of zilverkleurig poeder door 

de aquarelverf, gebruik regelmatig de lifttechniek en kies uiteenlopende 
onderwerpen. Een eigen stijl heb ik niet of het zou moeten zijn dat de 

afwisseling mijn stijl is. Graag zou ik een keer een (online) workshop bij 
aquarellist Stephen Quiller willen volgen. Hij heeft een magnifiek kleurgebruik 
en maakt prachtige aquarellen van de omgeving waar hij woont in Colorado. Ik 
aquarelleer nooit buiten in de natuur maar wil dat wel een keer gaan proberen. 

Eens kijken of de groep van het Creatief Centrum mee wil!  
Op woensdagochtend begeleid ik namelijk de aquarelgroep. Iedere week zorg 
ik voor een leuk onderwerp om te aquarelleren. Iedereen is vrij om hier aan 

mee te doen. Door de expositie hoop ik dat er wat geïnteresseerden zich 
aanmelden voor de aquarelgroep waar nog plaats is voor extra deelnemers. 

 
Groetjes Margina 



Polat gaat met pensioen 

 

Dhr. Polat zal na ruim 23 jaar afscheid van het Creatief Centrum nemen. 
Per 1 Juli gaat hij met pensioen. 

 
Polat, van (groot) metaal naar (klein) zilverwerk. 

 
In 1998 ontmoette ik (Geke) Polat, zoals hij het liefst genoemd wil worden, tijdens de 

edelsmeed-lessen van Riet Linsen en Piet Oosterlaak in het Creatief Centrum. 
Een jaar later zijn Marisa en ik  een groep gaan begeleiden bij het edelsmeden. Polat werkte 
toen nog voornamelijk met metaal. Als we tegen een probleem aanliepen, een technische 

vraag hadden of gereedschap nodig hadden, konden we altijd bij hem terecht. Vaak maakte 
hij zelf het gereedschap of paste zaken aan. Nog steeds worden zijn "hulpmiddelen" en 
schema's gebruikt. De belangstelling voor metaal werd in de loop van tijd steeds minder 

terwijl er een wachtlijst voor edelsmeden steeds langer werd. Het lassen verdween en Polat 
verdiepte zich in het edelsmeden. Voor hem was dat geen probleem. Hij keek veel op 
internet en zocht op wat hij wilde weten. Inmiddels heeft hij veel kennis van zaken. 

Tijdens de lockdown heeft Polat al het gereedschap nagekeken en schoongemaakt. Het ziet 
er nu weer als nieuw uit. We zullen Polat erg gaan missen, het zal wennen zijn om hem niet 
meer in het lokaal te zien. Marissa en ik hebben veel van hem geleerd en prettig met hem 

samengewerkt! Hij was voor ons GOUD waard! Een zeer attente man, waarvan we met 
onze verjaardagen altijd een bos bloemen kregen.  

Super jammer dat je weggaat, maar weet dat je altijd bij ons welkom bent. 
 

Geke en Marisa 
 
 



Het Creatief Centrum zou Polat graag willen bedanken met een afscheid waarbij iedereen 
welkom is. Helaas is dit nu niet mogelijk. Als alternatief willen we alle 

afscheidsboodschappen, goede wensen en bedankjes bundelen en 
 aan Polat aanbieden. Daarvoor hebben we jullie inzet nodig. 

Gedurende de gehele maand juni zal er een boek liggen waar je iets in kunt schrijven of 
tekenen voor Polat. Je kunt ook iets thuis maken en dan in het boek plakken(pritt-stift is 

aanwezig). 
Daarnaast zouden we het fijn vinden om Polat een verzameling gefilmde 

afscheidsboodschappen aan te bieden. Filmpjes opgenomen met je smartphone. Filmpjes 
van jou alleen, met een ander, en/of de gehele groep. De filmpjes kunnen gestuurd worden 

naar info@ccnz.nl 

 



Uitslag enquête  
 

Maar liefst 135 mensen hebben de hele enquête ingevuld. Hartelijk dank voor de 
informatie, de positieve feedback en waardering die jullie ons hebben gegeven. 

Onderstaand een korte samenvatting van de uitkomsten. 
 

De dienstverlening door de beheerders en barmedewerkers wordt als zeer goed ervaren, 
gemiddeld een 4,5 op een schaal van 5. De gemeenschappelijke ruimte werd als goed 

beoordeeld, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Jullie gaven aan dat de akoestiek slecht is 
en dat wat levend groen en meer werk van de deelnemers de ruimte gezelliger zou maken. 

Een goede tip die we binnen kregen was om suikerzakjes en melkcupjes te gebruiken ipv 
losse items. Er is weinig interesse om elkaar te ontmoeten buiten de hobby om. Als het 
Creatief Centrum op dat vlak iets zou organiseren dan zou een excursie of een jaarlijkse 
BBQ de voorkeur hebben, hoewel er ook interesse is in een planten of zaden ruilmarkt. 

 
Gemiddeld gaven jullie een 4,3 voor het huidige hobby-aanbod. Tips van jullie kant waren 

meer workshops zodat je kennis kunt maken met een hobby. En het combineren van glas in 
lood met glasfusen. Verder willen enkelen van jullie nog wat meer verdieping in de hobby 
die ze uitoefenen en ruimere openingstijden zodat mensen die nog werken vaker kunnen 

komen. Als het gaat om het uitbreiden van het hobby-aanbod is er vooral interesse in 
bloemschikken, 3d printen en sieraden maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opvallend veel van de spontaan genoemde hobby's zijn geen creatieve hobby's. Zo werden 
genoemd bridge cursus, reanimatie, leesclub, tai chi, wandeltochten en genealogie. Als 

creatieve hobby's werden genoemd fotografie, quilten en kalligrafie. Of tuinieren en 
computers creatieve hobby's zijn, is afhankelijk van de invulling die eraan wordt gegeven.

 

Met name in workshops bloemschikken en sieraden maken hebben jullie interesse. 
Anderzijds is er ook belangstelling voor workshops betonlook, zeep maken, ecoline, glas in 

lood, aquarelworkshop, servetten op hout, bier brouwen, visagie, epoxy, eco-printen op 
textiel en creatief verstellen. 

 


