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Geachte Lezers,
De zomer maanden zijn voorbij gevlogen. Inmiddels heeft de herfst zijn intreden gedaan.
De mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden en de anderhalve meter hoeft ook niet meer
gehanteerd te worden. De pauzes zullen weer in de kantine plaatsvinden.
Er zullen geen controle worden uitgevoerd.
We gaan er vanuit dat iedereen die (verkoudheid)klachten heeft thuis blijft en zijn verantwoordelijkheid
neemt.
De schilderijtjes die Johan en ik in de kantine hebben opgehangen zijn inmiddels vervangen door
schilderijtjes gemaakt door de dames van onze viltgroepen. Deze zullen een aantal maanden in de kantine
blijven hangen. Verderop in de nieuwsbrief zal Johan een stukje vertellen over de loting van de 32
schilderijtjes. Binnenkort mogen we weer exposeren in de bibliotheek in Zwanenveld. Ik zal hiervoor langs
verschillende groepen gaan om het een en ander te verzamelen om ten toon te kunnen stellen.
Iedereen weer veel leesplezier!
Expositie van de viltgroep in de gemeenschappelijke ruimte.

Expositie thema "Liefde"
Op 16 juli j.l. konden eindelijk de door de groepen Tekenen en Schilderen gemaakte werkstukken met het
thema Liefde in de ontmoetingsruimte opgehangen worden. Maar liefst 32 deelnemers deden mee aan
de expositie en toonden op een canvas van 20 x 20 cm hoe zij tegen Liefde aankijken. Een ieder gaf een
eigen invulling aan Liefde, variërend van abstractie tot liefde voor anderen, van wat liefde betekent tot
liefde voor de natuur en liefde voor dieren. En dit weergegeven in zeer uiteenlopende kleuren.
In de week van 20 september was de prijsuitreiking voor het meest creatieve werk volgens de
publieksjury en werden de werken onder de 32 deelnemers verloot. Degenen die de expositie hebben
gezien, wezen massaal Frits Hofland van de maandagmiddaggroep aan als winnaar van het meest
creatieve werkstuk. Een werkstuk gemaakt in alle eenvoud maar zeer creatief bedacht. In het midden van
het canvasdoek was in de vorm van een kruis een inkeping gemaakt, het uitgesnedene naar voren gekruld
en je keek in het doek naar een hart. Hierdoor roept dit werkstuk allerlei beelden en persoonlijke
verhalen op voor iedereen die het bekijkt. Frits mocht drie Happy Stones, beschilderd door Renee RokersSmeets, uitzoeken en kreeg een ingelijste vergrote foto van zijn unieke winnende werkstuk. De deelnemer
die zijn of haar eigen werkstuk terug zou loten, wachtte de eveneens een prijs. Gerdie Houterman van de
woensdagmiddaggroep was de enige die haar eigen werk lootte en mocht uit een schaal een Happy Stone
uitkiezen.
Laat de creativiteit uit je hart stromen en laat je handen de werktuigen van je HART zijn!

Nieuwe medewerker stelt zich voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Mark Kuster (47 jaar). De meesten van jullie heb ik inmiddels al ontmoet bij de verschillende
groepen of in de wandelgangen van het CCNZ, maar toch nog even een kleine introductie. Ik heb
gestudeerd aan de kunstacademie in Den Bosch en sociaal-cultureel werk in Berg en Dal. Ik was vijf jaar
werkzaam bij het Radboud als projectbegeleider en een jaar bij de Lindenberg als
communicatiemedewerker. Daarnaast ben ik ook actief als kunstenaar met als grootste passie tekenen en
schilderen. Mijn kracht ligt vooral op het creatieve vlak. Sinds 1 juli ben ik begonnen bij het CCNZ als
begeleider en voor het opzetten van nieuwe workshops/hobby’s. De eerste maand heb ik me vooral
geconcentreerd op het edelsmeden en glas in lood en al de bijbehorende technieken. Op de
kunstacademie had ik weliswaar metaalbewerking gehad als vak, maar dat is toch net iets anders dan
edelsmeden. Gelukkig heb ik tot nu toe prima begeleiding gehad en maak ik al flink wat stappen.
Daarnaast heb ik bij bijna alle hobby’s inmiddels wel een keer meegelopen en ben ik me gaan oriënteren
op nieuwe mogelijkheden voor het opzetten van workshops en andere activiteiten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan Gelliplaten (een nieuwe druktechniek), sieraden maken en 3d-tekenen. Is er een
bepaalde hobby of workshop die je wilt uitproberen dan hoor ik dat graag.
We kijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.
Verder ben ik druk bezig met het schilderen en mozaïeken van de nieuwe betonnen bankjes die buiten
staan. Heb je zin om hier aan mee te werken dan kan dat! Meld je dan even bij mij of een van de
beheerders.
De aankomende tijd zal ik flink wat nieuwe mensen ontmoeten en veel nieuwe dingen leren. Ik hoop jullie
snel te zien bij een van de groepen en hopelijk gaan we veel mooie dingen maken.
Groet,
Mark kuster

Creatief Centrum zoekt:
Gastheer/gastvrouw voor verschillende dagdelen per week
Je voorziet de deelnemers van een drankje in de pauze, neemt de telefoon op en voert wat lichte huishoudelijke taken uit.
Wij bieden een gezellige omgeving waarbij het draait om het sociale contact. Wij bieden je waardering, gratis deelname
aan creatieve activiteiten, een attentie met je verjaardag, een plek om anderen te ontmoeten en een kleine vergoeding.
Lijkt dit je gezellig?
Neem dan contact op met de beheerders op tel. 024-3452113, mail beheerder@ccn-z.nl

Secretaris - Bestuurslid
We zoeken een secretaris die zich bestuurlijk wil inzetten om volwassenen een laagdrempelige, sociale ontmoetingsplaats
te bieden waar ze één of meerdere dagdelen per week creatief bezig kunnen zijn. Het betreft een onbezoldigde functie als
vrijwilliger bij de stichting.
Wij zoeken iemand die:





Zich ongeveer 8 uur per maand inzet voor de stichting.
Bestuursvergaderingen voorbereidt (agenda opstellen en versturen).
Zorgt voor de notulen, actie- en besluitenlijst van de bestuursvergaderingen.
Meedenkt en vorm geeft aan de koers van de stichting.

In ruil daarvoor geven we je uitdagingen en een plezierige, mensgeoriënteerde omgeving waarin je iets betekent. Verder
heeft elke vrijwilliger recht op deelname aan twee hobby’s per week, een leuke attentie met de verjaardag, een
kerstpakket, gratis koffie of thee en een kleine vrijwilligersvergoeding.
Interesse?
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact op met de voorzitter van het bestuur, Pierre Habets
(voorzitter@ccnz.nl, tel. 024 – 642 07 12)

Vrijwilligersbijeenkomst 24 september
Na bijna twee jaar konden alle vrijwilligers van het Creatief Centrum weer samen in één ruimte bijpraten. Met zo'n man of
dertig hadden we het onder meer over de actualiteit van ons hobby-aanbod, de tafel met tweede handsmaterialen,
mogelijkheden voor workshops, geluidshinder in lokalen en of het wel veilig is om wieltjes onder de stoelen te hebben.
Daarnaast stelden nieuwe vrijwilligers zich voor en werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. De jubilarissen
zijn: Marianne Stolle (15 jaar), Gerard Stensen (10 jaar), Jeanne Wouters (5 jaar), Huib ter Steeg (5 jaar), Marga de Wild (5
jaar) en Marianne de Graaf (5 jaar). Verder is Ben Peperzak 5 jaar werkzaam bij beheer.

Vrije plekken groepen
Vilten: maandag
Houtbewerking: Diverse dagdelen in overleg
Boekbinden: Woensdag 13.00 - 15.30
Schilderen/Tekenen: Woensdag 13.00 - 15.30, Donderdag 9.00 - 12.00
Glas in Lood: Woensdag 19.00 - 21.30, Maandag 9.00 - 12.00
Aquarelleren: Woensdag 9.30 -11.30
Creatief Allerlei: Maandag 13.00 - 15.30, Donderdag 13.00 - 15.45
Patchwork/Quilten: Vrijdag 13.00 -15.45
Boetseren: Woensdag 13.00 – 15.30, Vrijdag 13.00 – 15.30

Kosten
Als deelnemer betaal je een vaste bijdrage per jaar van circa € 72,00 (de bijdrage voor 2022 moet nog
vastgesteld worden door het bestuur maar zal hier waarschijnlijk niet veel van afwijken). Hiervoor kun je
twee dagdelen per week een hobby uitoefenen en gebruik maken van alle gereedschappen en machines.
Je kunt er ook voor kiezen om 1 hobby op twee verschillende dagdelen te volgen(uitgezonderd
edelsmeden). Voorwaarde voor deelname is dat er binnen de groep nog plaats is. Vanuit de gemeente
Nijmegen is er een speciale regeling voor inwoners met een laag inkomen. Via de MEEDOEN-regeling
kunnen zij gratis of met een korting meedoen aan de activiteiten van verschillende organisaties. Ook het
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid werkt mee aan deze regeling.

Agenda
Nu we weer met meer mensen tegelijkertijd in een ruimte mogen,
organiseren we ook weer workshops en het Repair Café.
We streven er naar om vanaf 2022 maandelijks meerdere workshops aan te bieden.
Wil je zelf een keer een workshop geven, of ken je iemand die wel een workshop wil geven?
Laat het weten aan Renée Rokers-Smeets of Mark Kusters.

Workshop Ecoprinten op papier of vilt
Zaterdag 13 november van 9.45 tot 16.30
Ecoprinten in het kort: Door warmte geven bladeren en bloemen hun kleur af en laten een afdruk achter
op papier of stof.
De kosten voor deze workshop zijn €50,- incl. materialen.

Workshop Pyrografie (Houtbranden)
Vrijdag 26 november 2021 van 10.00 tot 12.30
Vrijdag 26 november 2021 van 13.30 tot 16.00
De kosten voor deze workshop zijn €5,- incl. consumptie.
Deze workshop stond gepland voor 2020. Met degenen die zich al hadden aangemeld, is contact
opgenomen door het beheer. Nog niet alle plaatsen zijn bezet.
Heb je interesse, dan kun je je aanmelden bij Ben of Christ.

Repair Café
Zaterdag 13 november van 11.00 tot 14.00
Zaterdag 11 december van 11.00 - 14.00

Eindejaarssluiting 2021/2022
Sluiting vanaf maandag 20 december 2021
Maandag 3 januari 2022 weer open

Er staat een ideeënbus in het Creatief Centrum.
Heb je op of aanmerkingen dan mag je die in de ideeënbus doen!

De ideeënbus wordt elke week geleegd en de inhoud wordt ingeleverd bij het beheer/bestuur.
Hij staat bij de ingang!

Ook de nieuwsbrief ontvangen?
Zorg dan de onze beheerder jouw e-mailadres heeft.
Een mailtje naar info@ccnz.nl onder vermelding van Nieuwsbrief is voldoende.

Onze adressen zijn:
Tolhuis 44-44 6537 PN Nijmegen
Telefoon 024-3452113
E-mail: info@ccnz.nl
Internet: www.ccnz.nl
Facebook: https://www.facebook.com/creatief.centrum

