
 

 

 

 

Nieuwsbrief 
10e jaargang – Maart 2022 - nr.1 - onder redactie van Renée Rokers 

 

Geachte Lezers, 

De eerste maanden van het nieuwe jaar zitten er al weer op. 
In de kantine zijn inmiddels de kerstquiltwerkstukken vervangen door  

werkstukken gemaakt met ecoline door Johan Maas.  
8 maart heeft er een workshop ecoline/kleurenleer plaatsgevonden, op de volgende 

pagina een aantal foto’s van de werkstukken die gemaakt zijn. 
 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de markt die op zondag 15 mei zal 
plaatsvinden, meer informatie volgt verderop in de nieuwsbrief. 

 
De pauzes vinden weer plaats in de kantine en de mondkapjes hoeven niet meer gedragen 

te worden. Ook hoeft er aan de deur de coronapas niet meer gescand te worden. 
Ben je verkouden of heb je andere klachten, blijf dan lekker thuis en kom weer gezellig als 

je klachtenvrij bent. 
 

Iedereen weer veel leesplezier! 
Groetjes Renée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop Ecoline/Kleurenleer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zou jij ook graag een keer een workshop ecoline willen volgen? 

Geef je dan nu op bij het beheer 024-3452113 



Nieuwe Vrijwilliger stelt zich voor 
Wie ben je? 

Ik ben Chris Peters, 69 jaar oud en sinds 2019 met pension. 
Geboren in Nijmegen en nooit uit weggegaan. 

 
Wat doe je op het Creatief Centrum? 

 
Sinds oktober 2021 begeleid ik op de maandagmiddag een groep met speksteen en op de 

woensdagavond draai ik zelf mee in een speksteengroep. 
 

Hoe ben je hier terecht gekomen? 
 

Ik had al langer interesse om iets met stenen te gaan doen en door mijn vrouw haar werk 
als pedicure had zij een klant die erg enthousiast was van het Creatief Centrum. Na 

het  bezoeken van de kerstmarkt in 2016 heb ik mij opgegeven en ben ik begonnen als 
deelnemer bij  het Creatief Centrum bij de woensdagavond speksteengroep. 

Wil je nog iets met ons delen? 

Dat er in het Creatief Centrum een goede sfeer is en er voor iedereen wel iets te doen is. 

 

  

 

  

 
 



Voorjaarsmarkt zondag 15 mei 2022 
Zondag 15 mei organiseert het Creatief Centrum voor de eerste keer de “Kunst in alle 

vormen” markt. Op de parkeerplaats van het Centrum komen marktkramen en 
‘verkooptafels’ waar deelnemers hun eigen werk verkopen en demo’s geven. Verder is er 

een stalletje met hobbyboeken en -tijdschriften, een ijscokar, een frietwagen en een terras 
waar je in het zonnetje   kunt genieten van een drankje. Om 15.00 uur is er een veiling 

van werkstukken gemaakt door de begeleiders van de verschillende hobby’s.  
Binnen vinden de hele middag door workshops plaats. 

 
Je bent welkom op zondag 15 mei 2022 bij het Creatief Centrum van 12.00 tot 18.00 uur.  

De workshops beginnen om 12.00 uur en de markt om 13.00 uur. Begin april sturen we een 
nieuwsbrief met het workshopprogramma en afbeeldingen van de kunstobjecten waar je 

op kunt bieden tijdens de veiling. 
 

Verkoop van eigen werk op de markt 
De naam van de markt Kunst in alle vormen is niet toevallig gekozen. Alle deelnemers van 
CCNZ maken ‘kunst’. Het gaat niet om kunst met een grote K. Het gaat om het gezellig en 

plezierig samen zijn en werken aan creatieve objecten van verschillende materialen en 
vormen. En die creatieve objecten die jij maakt, spreken ook anderen aan.  

Dat merk je al aan de reacties in je eigen groep of van vrienden. 
 

Als Creatief Centrum zetten we groot in op de Kunst in alle vormen markt. We benaderen 
de regionale pers, verspreiden onder andere een folder met foto’s van de werken voor de 

veiling en een flyer met het workshopprogramma. Verder maken we een poster en plaatsen 
berichten op Facebook, Tiktok en onze website. Door veel bekendheid aan de markt te 

geven, hopen we veel bezoekers te krijgen. Om de markt echt te laten slagen, moeten er 
voldoende zelf gemaakte werkstukken te koop zijn. 

 

Wil jij jouw werk verkopen, of wil je in groepsverband verkopen zodat je voldoende 
werkstukken hebt, laat dat dan voor 5 april weten. De marktkraam is gratis, maar we willen 
wel graag dat je ook je vaardigheden demonstreert. Degenen die een demo willen geven, 
hebben voorrang op degenen die alleen willen verkopen. Die demo hoeft niet de hele dag 

te duren, net als met de verkoop kun je met anderen samenwerken. Heb je interesse, bel of 
mail Sandra (tel. 06 36 09 77 14, e-mail smeets110@hotmail.com) of geef het door aan 

beheer zodat Sandra contact met jou kan opnemen. Samen bespreken we dan hoe we de 
marktkramen inrichten, de bemanning regelen, de demo’s, etc. Een schilderij heeft immers 

iets anders nodig dan zilverwerk. Patchwork, keramiek, kaarten, gepimpte tassen, 
vogelhuisjes of speksteen objecten vragen ook elk iets anders. 



Prikbord 

Gevraagd: hobbytijdschriften en hobbyboeken 
Op de “Kunst in alle vormen” markt willen we tweedehands hobbytijdschriften en 

hobbyboeken verkopen. Met de opbrengst wil het Creatief Centrum iets regelen waar alle 
deelnemers en vrijwilligers blij van worden. Denk bijvoorbeeld aan een pergola bij het 

nieuwe bankje of iets in de ontmoetingsruimte. 

Heb je nog tijdschriften of boeken over een creatieve hobby, inspiratieboeken of 
boeken/tijdschriften gericht op ‘sfeervol decoreren’, waar je zelf niets meer mee doet?  

Wij zijn blij als je ze aan ons schenkt zodat we deze kunnen verkopen. De tijdschriften en 
boeken kunnen vanaf 15 april worden ingeleverd bij het Creatief Centrum.  
Op een centrale plaats komt een doos te staan waar je ze kunt achterlaten. 

 

Informatie verkooptafel 
Lever je spullen aan voor de verkooptafel doe er dan a.u.b een briefje bij met je naam en 
telefoonnummer. Zonder naam en telefoonnummer kunnen de spullen niet ingenomen 

worden. Uiteraard dienen de spullen schoon en werkend te zijn. 
 

Ideeënbus 
Er staat een ideeënbus op de kast bij lokaal 4. 

Hier kun je ideeën, vragen en of opmerkingen in doen. 
Deze wordt 1x per maand geleegd.   

 
 



Agenda 

 
Zaterdag 9 april 2022 van 11.00 tot 14.00   Repair Café 

Zaterdag 14 mei 2022 van 11.00 tot 14.00   Repair Café 

 

Zondag 15 mei 2022 van 12.00 tot 18.00    Voorjaarsmarkt 

 

Woensdag 25 mei 2022 van 15.00 tot 17.30  Vrijwilligersbijeenkomst 

 

 

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 

 


