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Geachte Lezers,
De zomervakantie is weer voorbij en de herfst staat weer voor de deur.
De ecoline werkstukken in de kantine zijn inmiddels vervangen door foto’s op aluminium gemaakt
door Leonie Hendriks. Deze zullen een maand of drie blijven hangen. 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.
Vanaf 1 september zijn we ook op donderdagavond open. Er is een Mozaïekgroep en een Dungeons
and Dragons groep en een teken/schildergroep gestart op donderdagavond.
Na de zomervakantie is er ook op de maandagavond een groep edelsmeden gestart.
Ons uiteindelijke doel is om iedere avond open te zijn.
Iedereen weer veel leesplezier!
Groetjes Renée

Afscheid voorzitter
Na 5 jaren in het bestuur van Creatief Centrum Nijmegen Zuid te hebben
gezeten heb ik mijn bestuurswerk beëindigd. Op de vrijwilligersbijeenkomst
van 25 mei j.l. heb ik afscheid genomen en een mooi persoonlijk
cadeau gekregen. Ik was aangenaam verrast en bij deze nogmaals
dank voor de warme woorden en aandacht die ik toen kreeg.

Heel kort een indruk van mijn bestuurswerk. Het hele bestuur bestond 5 jaren geleden uit een persoon,
Margriet Meulman. Samen met Sandra Smeets heb ik me toen voor bestuurstaken aangemeld. “Margriet
in d’r eentje laten zitten kan niet, en het CCNZ moet een goed bestuur hebben. Kom op !” Dat was onze
instelling. Sandra heeft o.a. de verplichte 2 jaarlijkse strategische plannen geschreven, de jaarlijkse
verslagen voor de gemeente en veel in- en extern communicatie werk verzet. Ik heb secretaris – en
voorzitterstaken gedaan. Sandra en ik hebben in ons eerste jaar 1 voorzitter, 2 penningmeesters en 2
algemene leden zien opstappen. Waarom toch !? Mijn instelling is dat wanneer je allen, deelnemers,
vrijwilligers, beheerders en bestuurders hetzelfde doel voor ogen hebt (een sociaal, financieel gezond en
toekomstbestendig CCN-Z), en je ‘stapt over je eigen schaduw of ego heen’, dan kun je een goede, nuttige
en leerzame tijd hebben als bestuurder. Hou de boel bij elkaar, kijk vooruit naar de wensen en kansen, en
je leert leuke mensen kennen, je breidt je kennisen kring uit. Gezond voor je persoonlijke ontwikkeling: je
dut niet in..!! Ik heb dat aan den lijve ondervonden in mijn contacten met de beheerders Christ, Ben en
Johan. Met de huidige bestuursleden Sandra Smeets, Rene Goorsenberg, Maarten Steeghs en Peter
Meischke heb ik altijd aangenaam en goed samen kunnen werken. Je hebt wel eens een verschil van
mening, je komt wel eens problemen op de werkvloer tegen, maar dat maakt dit (vrijwilligers)werk alleen
maar leerzamer en uitdagender.
Ik meen oprecht wat ik hier kort geschreven heb: “CCN-Z? Leuke en inspirerende club! Kom op! Solliciteer
voor vrijwilliger, bestuurslid of meld je aan voor een klus!”
Wat ga ik doen? Op 26 november van dit jaar, als ik 75 word, ga ik “voor de 2e keer met pensioen”. Wat
kalmer aan doen en mijn agenda zelf invullen. Met Amy, 3 kinderen, 2 klein kinderen, schoonzoon en –
dochter en de hobby’s houten beelden en motorrijden zal ik me goed kunnen vermaken.
Ik blijf uiteraard beschikbaar voor CCN-Z klusjes. Jullie ook toch?
Groet en tot ziens, Pierre Habets

Onze “oudste” deelnemer
Marian Bogaerts is onze “oudste” deelnemer ondanks dat ze 77 lentes telt. We hebben deelnemers met
een hogere leeftijd echter zijn die nog niet zo lang deelnemer als Marian. Zij is op 12 november 1990 bij
ons begonnen bij een boetseergroep. Dus al bijna 32 jaar. Ze is bij ons terecht gekomen doordat ze
klassenouder was samen met een andere moeder en die moeder vertelde dat ze iedere week ging
boetseren op het hobbycentrum (zo heette het Creatief Centrum eerst), Marian is meegegaan en
begonnen met boetseren. In de jaren 90 was het houtlokaal tevens de ruimte waar ook geboetseerd werd.
Terwijl er door de dames geboetseerd werd onder begeleiding van Cobby Dam waren de mannen aan het
houtbewerken. Na een aantal jaren is er een klein lokaal aangebouwd waar een soort slingertafel in stond
en de wanden van de ruimte waren kasten waar een hoop spullen stonden. Na een aantal jaren zijn ze in
die ruimte ook speksteen gaan bewerken. Na een jaar of 5 deelnemer te zijn geweest heeft Marian een
boetseergroep begeleid waar ze vooral bezig waren met het maken van fantasie(poppen) figuren. Na een
tijdje heeft Gerrie Vermeer die groep overgenomen. Inmiddels bestaat die groep niet meer. De
(aangebouwde) ruimte werd eigenlijk te klein en toen is besloten een deel van het houtlokaal ter
beschikking te stellen voor de hobby’s boetseren en speksteen bewerken. Wat nu ons huidige
boetseer/speksteen lokaal is hoorde voorheen bij het houtbewerkingslokaal. Eind jaren 90 zag Marian een
vacature voor activiteiten begeleider en omdat ze zoveel ervaring had opgedaan bij ons op het centrum
heeft ze daar op gesolliciteerd en is ze daar aangenomen. Dit heeft ze ruim 11 jaar 4 dagen per week
gedaan. De maandag hield ze voor haarzelf, ze kwam dan in de ochtend op het Centrum boetseren en in de
middag speksteen bewerken. Marian is sinds 2 jaar volledig blind, maar dat weerhoudt haar er niet van om
creatief bezig te zijn. Iedere maandagochtend komt Marian boetseren en iedere woensdagavond komt ze
vilten. Marian: “Met mijn handen bezig zijn is erg belangrijk, maar de mensen in de groep spelen hierin nog
een grotere rol. Ik voel me erg op mijn plek en voel me nog steeds welkom ondanks mijn beperking.”

Workshops
Dikke dames schilderen

Vrijdag 16 september van 13.00 tot 15.30

€12,50

Happy stones maken

Vrijdag 23 september van 13.00 tot 15.30

€12,50

Boekbinden

Zaterdag 1 oktober van 10.00-12.00 en 13.00-15.00
Let op! Deze vindt plaats in de bibliotheek zwanenveld

€5,-

Speksteen bewerken

Zaterdag 8 oktober van 10.30 tot 14.30

€17,50

Kleurenleer met acrylverf

Vrijdag 14 oktober van 13.00 tot 15.30

€20,-

Stippen op porselein

Vrijdag 28 oktober van 13.00 tot 15.30

€15,-

Kerstkaart quilten

Zaterdag 12 november van 11.00 tot 14.00

€10,-

2x

Voor meer informatie over de workshops neem een kijkje op onze website
Wil je aan 1 van deze workshops deelnemen?
Mail dan naar info@ccnz.nl ovv de desbetreffende workshop!

Creatief Centrum zoekt:
Bestuurslid
We zoeken een algemeen bestuurslid 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.
Taakomschrijving:
In overleg, het bestuur komt zo'n acht maal bij per jaar in vergadering bijeen.
Functie-eisen:
Bij voorkeur ervaring in een bestuursfunctie
In ruil daarvoor geven we je uitdagingen en een plezierige, mensgeoriënteerde omgeving waarin je iets
betekent. Verder heeft elke vrijwilliger recht om iedere week te komen hobbyen, een leuke attentie met
de verjaardag, een kerstpakket, gratis koffie of thee en een kleine vrijwilligersvergoeding.
Wat maakt het werk de moeite waard?:
Een plezierige mensgeoriënteerde omgeving met prettige collega’s. Meedenken en vorm geven aan de
koers van de stichting.

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 om iedere week te komen hobbyen, een leuke attentie met
de verjaardag, een kerstpakket, gratis koffie of thee en een kleine vrijwilligersvergoeding.

Prikbord
Spullen voor de verkooptafel

We kunnen nog allerlei spullen voor de verkooptafel gebruiken, denk aan
servies, kandelaars, vazen ed. Graag de spullen schoon en werkend inleveren!

Houtbewerken of boekbinden
Vanaf heden is het mogelijk om op
dinsdagavond hout te bewerken
of te komen boekbinden. Lijkt het
je leuk om aan een van deze
hobby’s op de dinsdagavond deel
te nemen? Neem dan contact op
met ons beheer op telnummer
024-3452113 of mail naar
info@ccnz.nl ovv houtbewerken of
boekbinden op dinsdagavond

7 september is de wandelgroep
“de vrolijke stappers”
onder leiding van Marga de Wildt
van start gegaan
Iedere woensdag om 19.00 start de
groep vanaf het Creatief Centrum.
De wandeling eindigt ook weer in
het Creatief Centrum waar er dan
nog op eigen kosten
gezellig wat gedronken kan
worden.
Lijkt het jou leuk om deel te nemen
aan deze wandelgroep?
Meld je dan nu aan bij ons beheer
op 024-3452113 of mail naar
info@ccnz.nl
Tuin

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

Zoals jullie hebben kunnen zien
liggen de tuin en parkeerplaats
er heel goed bij. Dit is te
danken aan Marij die tuinieren
niet alleen heel leuk vindt,
maar hier ook veel tijd in heeft
gestoken. Vind jij tuinieren ook
leuk en wil je haar helpen?
Neem dan contact met het
beheer 024-3452113

Agenda
Vrijdag 23 september

Workshop happy stones
Van 13.00 – 15.30

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

Zaterdag 8 oktober

Workshop Speksteen bewerken
Van 10.30 - 14.30

Vrijdag 14 oktober

Workshop Kleurenleer acrylverf
Van 13.00 – 15.30

Vrijdag 28 oktober

Workshop stippen op porselein
Van 13.00 – 15.30

Zaterdag 12 november

Repair Café
Van 11.00 – 14.00

Zaterdag 12 november

Workshop kerstkaart quilten
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 gegevens 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

