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Geachte Lezers,
Het eerste halfjaar is voorbij gevlogen en de zomer staat alweer voor de deur.
De voorjaarsmarkt die op 15 mei heeft plaatsgevonden was een zeer geslaagde dag.
Op de volgende pagina meer hierover en een aantal foto’s.
Tot aan de zomerstop zullen de ecoline werkstukken van Johan Maas nog in de
kantine hangen. Na de zomerstop zullen deze vervangen worden door foto’s.
Suggesties of ideeën over de wand mag je sturen naar reneetje1979@gmail.com.
In overleg met het beheer zullen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Begin mei heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden.
Verderop in de nieuwsbrief is het verslag te vinden.
Het was ook weer erg gezellig dat er 25 mei een vrijwilligersbijeenkomst kon plaatsvinden.
Iedereen weer veel leesplezier!
Groetjes Renée

Voorjaarsmarkt 15 mei
De voorjaarsmarkt op 15 mei was een succes. De uitbundig schijnende zon
zorgde ervoor dat er heel wat bezoekers kwamen en het gezellig druk was.
Er waren zo'n 12 kramen en tafels waar deelnemers aan de verschillende hobby's
hun eigen werk verkochten en een demonstratie gaven. Ook was er een tafel met
hobbyboeken waar menigeen wat interessants wist te vinden.
Voor wie trek had in wat lekkers, stonden er een frietkraam en een ijskar.
Ook de workshops werden goed bezocht, menigeen
ging met een eigen gemaakt vogelhuisje, of een zelfbedrukte tas, terug naar huis.
Tijdens de veiling werd stevig geboden op de creatieve werken van de begeleiders van de
hobby's.

Volgend jaar wordt het evenement zeker herhaald.

Ontruimingsoefening
Op 9 mei jongsleden heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden.
Binnen 1 minuut en 9 sec was iedereen buiten en dat is netjes echter eenmaal buiten
ging het niet helemaal goed. Het was niet helemaal duidelijk waar iedereen zich moest
verzamelen en daardoor ging iedereen in de poort opening staan. In het geval van een
echte brand zou dan de brandweer er niet door kunnen. Ook was er een nooduitgang
geblokkeerd door een scooter. Al met al een goede oefening met zeker wat
verbeterpunten, maar daar doe je natuurlijk ook een oefening voor.
Hieronder een aantal punten die voor iedereen belangrijk zijn in geval van brand:
- Volg de aanwijzingen van de begeleider (of BHV’er)
- Ga meteen naar buiten, dus niet eerst je werk afmaken
- Gebruik de noodknop om machines uit te zetten en het gas af te sluiten
- Gebruik de nooduitgang
- Ga niet weer naar binnen om je tas/telefoon op te halen
- Verzamelpunt is voor de gymzaal naast het CCNZ
- Begeleider moet kunnen zeggen of ieder uit zijn/haar groep buiten is

Workshops

Wil je aan 1 van deze workshops deelnemen?
Mail dan naar info@ccnz.nl ovv de desbetreffende workshop!

Nieuwe beheerder stelt zich voor
Mijn naam is Johan Bulk en ik ben op 1 april jl. begonnen als de nieuwe beheerder naast
Ben en Christ. Zoals wellicht bekend is gaat Ben volgend jaar mei met pensioen
en op deze manier is er een mooie tijd om ingewerkt te worden.
Ik ben 58 en ik heb heel vroeger Rechten gestudeerd in Groningen. Nadien heb ik vooral
Als belangenbehartiger gewerkt voor een groep fabrikanten. Dat houdt in dat je namens de
groep op pad gaat en overlegt met bijvoorbeeld toeleveranciers en de overheid.
Het grote voordeel is dat je dan niet alleen als groep sterker staat –je spreekt met 1 mondmaar ook voor de overheid scheelt het veel werk omdat je dan niet met iedere fabrikant
apart afspraken hoeft te maken. Nadien heb ik nog een aantal jaar voor verschillende bedrijven
bij de klantenservice gewerkt maar ik miste het directe contact met de klant en was dus
heel blij toen bleek dat ik hier aan de slag kon als beheerder.
Ik heb een vriendin en twee inmiddels jong-volwassen kinderen. Mijn hobby’s zijn lezen, het
bezoeken van musea, gaan naar concerten en theater en het rondstruinen op markten en
veilingen waar ik altijd op zoek ben naar bijzondere items. Schilderijen, beelden, kunst, horloges en
antiek….ik vind heel erg veel leuk en mooi. Zoals mijn kinderen zeggen; “je had niet hoeven
behangen….” En daar zit wel iets in. Momenteel ben ik ook weer bezig met het oefenen voor de
Nijmeegse Vierdaagse die ik dit jaar voor de tweede keer ga lopen.
De twee eerste maanden op het centrum zijn mij goed bevallen en ik ben nog steeds aan het leren.
Een heel divers aanbod, ervaren begeleiders en enthousiaste deelnemers en vrijwilligers die
allemaal bezig zijn met iets wat hen veel plezier bezorgt. Ik hoop dat dit jaar nog meer nieuwe
deelnemers de weg naar het CCN-Z weten te vinden. In dat kader probeer ik ook de
naamsbekendheid verder uit te bouwen want het is jammer dat er zelfs in onze buurt nog veel
mensen en instanties lijken te zijn die nog niet van ons gehoord hebben. Mocht u goede ideeën
hebben om het centrum verder te verbeteren dan mag u mij daarvoor altijd aanschieten en
natuurlijk ook als er iets niet helemaal goed gaat!

Creatief Centrum zoekt:
Per 1 juni 2022 is onze huidige voorzitter uit het bestuur gestapt. Jarenlang heeft Pierre
Habets zich ingezet voor het Creatief Centrum en nu is het tijd voor Pierre om van zijn
kinderen en 2 kleinkinderen te genieten. Hij zal nog wel als deelnemer aanwezig zijn op het
Creatief Centrum. Namens iedereen wil ik Pierre bedanken voor zijn inzet.

We zijn dus per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter.
We zoeken een voorzitter 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 voorzit.
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 het bestuurslid Sandra
Smeets via smeets110@hotmail.com

Begeleider woensdagochtend voor de groep Edelsmeden
We zijn per direct op zoek naar een begeleider voor de woensdagochtendgroep
edelsmeden. Heb jij jaren ervaring met edelsmeden en wil jij je kennis graag delen?
Neem dan contact op met ons beheer op 024-3452113.
Het betreft een onbezoldigde functie als vrijwilliger bij 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.

Begeleider woensdagochtend voor de groep Speksteen
We zijn per september op zoek naar een begeleider voor de woensdagochtendgroep
edelsmeden. Heb jij jaren ervaring met het bewerken van speksteen en wil jij je kennis graag
delen? Neem dan contact op met ons beheer op 024-3452113.
Het betreft een onbezoldigde functie als vrijwilliger bij 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

Begeleider woensdagochtend voor de groep Aquarelleren
We zijn op zoek naar een begeleider voor de woensdagochtendgroep aquarelleren.
Heb jij jaren ervaring met deze techniek en wil jij je kennis graag delen?
Neem dan contact op met ons beheer op 024-3452113.
Het betreft een onbezoldigde functie als vrijwilliger bij 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

Wist je dat:
Er in september een wandelgroep start “de vrolijke stappers”
onder leiding van Marga de Wildt.
Je gaat 1x per week op nog later te bepalen dag samen een uurtje wandelen in de
omgeving van Tolhuis en het startpunt is het Creatief Centrum.
De wandeling eindigt ook weer in het Creatief Centrum waar jullie dan nog
gezellig wat kunnen drinken.
Lijkt het jou leuk om deel te nemen aan deze wandelgroep?
Meld je dan nu aan bij Ben Peperzak op 024-3452113 of mail naar beheerder@ccnz.nl

Je vanaf dinsdag 21 juni in de avond kan houtbewerken.
Je kunt dan van 19.00 tot 21.30 onder begeleiding aan de slag in het houtbewerkingslokaal.
Wil je daar graag aan deelnemen? Mail dan naar info@ccnz.nl om je aan te melden!

Je vanaf dinsdag 6 september in de avond kan boekbinden.
Je kunt dan van 19.00 tot 21.30 onder begeleiding aan de slag in om te leren boekbinden.
Wil je daar graag aan deelnemen? Mail dan naar info@ccnz.nl om je aan te melden!

Het mogelijk is om bij ons gebruik te maken van de Meedoenregeling.
Tot en met 31 december 2022 kunt u de Meedoenregeling aanvragen. Met de
Meedoenregeling kunnen mensen met een laag inkomen voor
Maximaal € 150,- een cursus of activiteit doen.
Voor meer informatie zoek bij google naar Meedoenregeling Nijmegen

Er een ideeënbus aanwezig is.
Hierin kun je allerlei suggesties doen zoals voorstel
workshop of voorstel nieuwe hobby.

Agenda
Vrijdag 17 juni

Workshop Dikke dames aankleden
Van 13.00-15.30 uur

Vrijdag 24 juni

Workshop Happy stones maken
Van 13.00-15.30 uur

Dinsdag 28 juni

Workshop Gelli-plates
Van 19.00-21.30uur

Dinsdag 5 juli

Workhop Ecoline/Kleurenleer
Van 19.00 tot 21.30 uur

Dinsdag 12 juli

Workshop Dikke dames schilderen
Van 19.00 tot 21.30 uur

Maandag 18 juli t/m Zondag 14 augustus

Zomerstop

Zaterdag 10 september

Repair Café
Van 11.00 - 14.00 uur

Zaterdag 10 september

Workshop stippen op porselein
Van 11.00 – 14.00 uur

Zaterdag 1 oktober

Workshop boekbinden
In Bibliotheek Zwanenveld
Van 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00

Zaterdag 8 oktober

Repair Café
Van 11.00 – 14.00

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

