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Geachte Lezers,
Sinterklaas heeft inmiddels ons land weer verlaten en de kerst staat alweer bijna voor de deur.
De mondkapjes, de anderhalve meter regel en de pauzes in de lokalen zijn alweer een tijdje van
toepassing. Helaas moest ook het Creatief Centrum na 17.00 de deuren sluiten en dus zijn de
dinsdagavond en woensdagavond komen te vervallen. Dit zal in ieder geval tot 14 januari van
toepassing zijn. Zodra we weer langer open mogen zullen de deelnemers van de desbetreffende
groepen op de hoogte worden gesteld.
De vilt werkstukken in de kantine zijn inmiddels vervangen door prachtige kerst quilt werkstukken.
Deze zullen tot 7 januari blijven hangen.
26 november heeft eindelijk na anderhalf jaar de workshop pyrografie plaatsgevonden.
Op de volgende pagina zie je een aantal foto’s van de gemaakte werkstukken.
Ik wil iedereen hele fijne feestdagen toewensen en een heel gelukkig nieuwjaar.
Groetjes Renée

Workshop Pyrografie

Evenementencommissie bedankt voor alles
Dinsdag 14 december heeft het Creatief Centrum Gerry Vermeer en Marijke Graat in het zonnetje gezet.
Ze maakten beide deel uit van de Evenementencommissie en hebben in de loop van de tijd veel werk verricht bij de
voorbereiding en de uitvoering van onder andere de jaarlijkse Kerstmarkt. Gerry was vanaf het begin, zo’n 14 jaar
geleden, deel van de evenementencommissie. Marijke is na een aantal jaren helpen bij de voorbereiding van de
Kerstmarkt in 2015 ook toegetreden tot de commissie. Het werk bestond vooral uit het voorbereiden en het
uitvoeren van de Open Dag en de jaarlijkse afsluiting met de Kerstmarkt, waarbij de inrichting iedere keer weer een
sfeervolle metamorfose onderging. De Evenementencommissie was ook verantwoordelijk voor het presenteren van
het Creatief Centrum bij markten buitenshuis, zoals o.a. Dukenburg Present…..
De laatste jaren waren de leden van de evenementencommissie vooral nog actief met de Kerstmarkt.
De laatste twee jaar heeft deze geen doorgang kunnen vinden.
Plannen om de Kerstmarkt in de nabije toekomst nieuw leven in te blazen zijn er momenteel niet.
Een goed moment om de leden van de commissie te danken met een mooi bosje bloemen.
Bij Gerry en Marijke ontbrak het niet aan een gezonde werklust, de samenwerking was altijd top.
Gerry en Marijke: Dank voor jullie inzet en de fijne samenwerking!

De beheerders.

Uitbreiding beheer
Al enkele jaren loopt het aantal mensen dat actief een hobby beoefent in het Creatief Centrum terug.
We hebben nog dezelfde hoeveelheid hobby’s, maar er zijn minder mensen per groep.
Waar dat aan ligt, weten we niet. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat mensen tot op latere
leeftijd moeten doorwerken en overdag niet in staat zijn om naar het Centrum te komen.
Het bestuur wil daarom voor de duur van minimaal één jaar een proef nemen met uitbreiding van de
openingstijden. In 2022 willen we in de avonduren en op zaterdag een groot aantal workshops gaan
aanbieden. Daarnaast willen we in mei een grote ‘kunstmarkt’ organiseren, actiever inzetten op
exposities en overwegen we om in de avonduren meer hobby’s aan te bieden. Dat betekent extra
werk voor beheer, werk waarvoor ze binnen de uren die ze nu werken geen tijd hebben.
Daarom is enige tijd geleden een vacature uitgezet ter versterking van beheer.
We hopen in het nieuwe jaar van start te kunnen gaan met een drie man/vrouw sterk beheer.

Samen werken aan een goede sfeer
Als bestuur zetten we ons in voor een sociaal en creatief centrum waar iedereen met plezier komt en
zich veilig voelt. Dat kan alleen als deelnemers en vrijwilligers elkaar met respect bejegenen.
Helaas hebben we via verschillende kanalen gehoord, dat het de laatste tijd bij sommigen ontbreekt
aan respect voor anderen. Het kan gebeuren dat je je goede humeur verliest als zaken niet gaan zoals
je wilt. Dat betekent echter niet dat je je mede-hobbyisten of de vrijwilligers verbaal kunt aanvallen.
Als bestuur tolereren wat zulk gedrag niet. Bij deze dus de oproep om even te kalmeren als iets niet
gaat zoals jij wilt en in overleg en met respect naar elkaar te zoeken naar een oplossing.
En ja, dat is vaak een kwestie van geven en nemen.

Deelnemersbijdrage 2022
Het bestuur heeft besloten de deelnemersbijdrage voor 2022 op € 72,00 te laten staan.
We hebben hierbij een afweging gemaakt tussen de stijgende energieprijzen, waar we mee te maken
gaan krijgen, en het risico op sluiting vanwege Corona.
Degenen die ook volgend jaar van de partij willen zijn, kunnen in januari met pin betalen bij beheer.

Prettige feestdagen en alle beste wensen voor het nieuwe jaar, namens Pierre,
René, Sandra en Maarten (bestuur) en namens Christ en Ben (beheer).

Agenda
Kerstvakantie van 20 december 2021 t/m 31 december 2021
Maandag 3 januari 2022 gaan we weer open.

Er zal op zaterdag 8 januari 2022 ivm de coronamaatregels geen Repair Café
plaatsvinden.
Save the day: 15 mei 2022 ‘Kunst in alle maten - markt’
Op zondag 15 mei organiseren we een ‘kunstmarkt’ waar iedereen welkom is.
Het idee is om een tiental marktkramen op het parkeerterrein te plaatsen.
Deelnemers kunnen hier hun eigen creaties verkopen.
In het gebouw worden de hele dag door verschillende workshops en demonstraties georganiseerd.
Verder willen we een aantal kunstwerken gaan veilen, een buitenterras neerzetten, een stalletje met
hobbytijdschriften inrichten en een kleine expositie organiseren.
Begin volgend jaar zijn de plannen verder uitgewerkt en hoor je meer.

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

Ook de nieuwsbrief ontvangen??
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

