
 

  

 

 

Nieuwsbrief 
10e jaargang – november 2022 - nr.4 - onder redactie van Renée Rokers 

 
Geachte Lezers, 

 

De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken.  

Het centrum is inmiddels door Gerry weer in gezellige kerstsferen gebracht. 

De foto’s op aluminium gemaakt door Leonie Hendriks zijn inmiddels vervangen door een aantal 

rendieren gemaakt door Peter en Renée. Deze zullen gedurende de kerstperiode blijven hangen. 

Begin januari komen er geboetseerde maskers gemaakt door Joke te hangen. Suggesties of ideeën 

over de wand mag je sturen naar reneerokers@ccnz.nl.  

In overleg met het beheer zullen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn.  

 

Inmiddels zijn we ook begonnen met de voorbereidingen voor de “kunst”markt. 

Deze zal op zondag 4 juni 2023 plaatsvinden dus zet deze datum maar vast in jullie agenda. 

In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de markt. 

 

Iedereen weer veel leesplezier! 

 

Groetjes Renée 
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Nieuwe werknemer  

stelt zich voor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ook al hebben velen van jullie mij al zien lopen in het CCNZ, ik had me nog niet voorgesteld  

in de nieuwsbrief dus zal ik dat bij deze even doen! 

 

Ik ben Wouter Meulen. Inmiddels is het alweer 34 jaar geleden dat ik in Weert geboren ben.  

Tot groep 4 van de basisschool heb ik in Weert gewoond. We zijn toen ivm het werk van  

mijn vader naar Huissen verhuisd en daar ben ik opgegroeid.  

Sinds mei 2019 woon ik samen met mijn vriendin (Szilvia) en 6-jarige zoontje (Lucas) in Druten. 

 

Werkervaring en diploma’s die ik heb behaald zijn autotechniek, gasturbinetechnicus,  

Installatietechniek en metaalbewerking. 

Naast mijn werk ben ik vanaf mijn 10de actief als vrijwilliger bij meerdere verenigingen  en stichtingen zoals 

de wijkvereniging en O.J.T. (10 daagse wielerronde door NL voor jeugd tussen 10 en 13 jaar) 

 

Hetgeen dat ik hier in het CCNZ ga doen is het begeleiden van de groepen glas in lood en edelsmeden. 

Verder ga ik mijn creativiteit loslaten op het bedenken en realiseren van nieuwe hobby’s en/of workshops.  

 

Groetjes Wouter 



Foto’s verschillende workshops 
Speksteen bewerken 8 oktober 

 

 
Stippen op porselein 28 oktober 

 

 
 

Portret tekenen met houtskool 4 november 

 

 

 

 

 

Kerstkaart quilten 12 november 



Aankomende workshops 

 
Vrijdag 9 december  Dikke dames schilderen 

13:00-15:30    €12,50  

Deze workshop zit vol 

 

Zaterdag 10 december Van draad naar bonsai boom 

10:30-14:30    €20,- 

 

Zaterdag 14 januari  Hanger van speksteen 

10:30-14:30    €15,- 

 

Vrijdag 27 januari  Stippen op porselein 

13:00-15:30    €15,- 

 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze 

website www.ccnz.nl/workshopagenda 



Wat betekenen de gestegen energieprijzen en 

inflatie voor CCNZ 

 
Het Creatief Centrum heeft een solide financiële basis, maar ook wij hebben te maken met fors gestegen 

energieprijzen en een inflatie van minimaal 14%. De afgelopen vijf jaar hebben we de deelnemersbijdrage 

niet verhoogd, maar nu moeten we onze prijzen verhogen. Onze energierekening is in 2022 gestegen van 

zo’n € 1.000 per maand naar € 3.000 per maand. De inkoop van koffie, thee, frisdrank, kantoorartikelen, 

hobbymaterialen en -machines is duurder geworden door de inflatie. Verder zijn de huur van het gebouw, 

de kosten voor schoonmaak en de lonen van beheer (vanuit verplichte CAO wijzigingen!!!) gestegen. Het 

bestuur heeft, samen met een vertegenwoordiging van vrijwilligers en deelnemers, zowel naar de uitgaven 

als de inkomsten gekeken om de financiën op orde te houden. Uiteindelijk heeft het bestuur tot een aantal 

maatregelen besloten.  

 

Aan de uitgavenkant betekent dit: 

 Betere isolatie van het gebouw en zonnepanelen op het dak. We zijn hierbij afhankelijk van de 

verhuurder van het pand, de gemeente Nijmegen. De gesprekken zijn een jaar geleden gestart, 

maar de ambtelijke molens draaien langzaam. Daarnaast kijken we wat we zelf kunnen doen zoals 

de boiler uitzetten in het weekend, de verwarming een graadje lager en contact opnemen met de 

adviseur Duurzaam wonen van de gemeente. 

 Overstappen op led verlichting. In december is er een test hiermee in lokaal 1. 

 Opzeggen van de leesmap en/of krant. 

 We vragen onze deelnemers om in 2023 uren te doneren. Meer informatie hierover op de volgende 

pagina. 

 

Aan de inkomstenkant betekent dit: 

 Verhoging per 1 januari 2023 van de deelnemersbijdrage naar € 85 en de extra bijdrage bij 

edelsmeden, houtbewerken en glasfusen wordt € 20. De Mee-doen regeling van de gemeente 

Nijmegen blijft gelden. 

 Verhoging per 1 januari 2023 van de prijs van consumpties. Een consumptiekaart voor koffie, thee 
en fris wordt € 12, losse consumptie € 1,25. Een kaart voor cappuccino en chocomelk wordt € 14, 
losse consumptie € 1,50. De oude kaarten blijven geldig. 

 Verhoging van de prijs voor het ovengebruik bij glasfusen en boetseren per 1 januari 2023. De 
nieuwe prijzen zijn respectievelijk € 12,50 en € 30. Dat de ovenprijs voor glasfusen minder stijgt, 
komt doordat bij boetseren al jarenlang geen prijscorrecties meer zijn doorgevoerd. 

 Uitbreiding van de ‘eenmalige’ creatieve activiteiten in 2023 via bijvoorbeeld workshops of een 
open atelier. 

 Organiseren van een Sint- en kerstmarkt waar men decembercadeaus kan kopen, een bingo-avond 

of een tombola. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld werkstukken doneren waarvan de opbrengst 

voor CCNZ is. We gaan verkennen wat in 2023 praktisch haalbaar is. 

 Meer (gratis) promotie van CCNZ zodat potentiële deelnemers ons ‘zien’. We denken bijvoorbeeld 

aan deelname aan de Koningsmarkt in het Goffertpark, posters ophangen in Wijchen en Beuningen 

en (nog meer) publiciteit genereren voor de ‘Kunst in alle vormen’-markt. 

 We blijven in de gaten houden of we een energietoeslag vanuit de overheid kunnen krijgen(op dit 

moment hebben we daar geen recht op) en we gaan actief op zoek naar aanvullende subsidies. 



Urendonatie 
 

 

Zoals eerder aangegeven, heeft iedereen te maken met hogere uitgaven voor energie en levensonderhoud. 

Als bestuur vinden we het niet nodig om alle prijsverhogingen aan de deelnemers door te rekenen. 

Daartegenover staat dat we hopen dat jullie je betrokken voelen bij het Centrum en iets ‘extra’s’ willen 

doen. Vergelijk het met een sportclub of de scouting waarvan de leden bij toerbeurt bardiensten draaien 

of oud papier ophalen als ondersteuning van de club. We vragen je om op vrijwillige basis 4 uur per jaar 

iets te doen voor het Creatief Centrum, een urendonatie. Je staat er nooit alleen voor, bij elke activiteit zijn 

er altijd minimaal twee personen aanwezig!!! 

 

Je kunt bij beheer of je begeleider aangeven bij welke activiteiten je wilt ondersteunen. Het kan ook zijn 
dat je begeleider met een voorstel naar de hele groep komt, zodat je als groep ondersteuning biedt. 
Onderstaand een opsomming van mogelijke activiteiten. 
  

 Tuinonderhoud 

 Helpen tijdens Koningsmarkt in het Goffertpark (doneren spullen, zorgen dat spullen in het park 

komen, verkopen ter plekke, …) 

 Helpen bij de “Kunst in alle vormen” markt op zondag 4 juni : flyeren, opbouwen, afbreken, 

bewegwijzering verzorgen, demonstratie hobby, workshop begeleiden, ed.) 

 Een workshop geven. We zoeken nog mensen voor onder andere sieraden maken, bloemstukjes 

maken, slippers pimpen, tas pimpen, workshop recyclen van materialen, workshop huis en 

interieur. 

 Schoonmaken van lokalen (excl. toilet of zwaar werk) voor de zomersluiting. 

 Schoonmaken van lokalen (excl. toilet of zwaar werk) voor de kerstsluiting. 

 Doneren werkstukken (van voldoende kwaliteit, neem daarin je eigen verantwoordelijkheid) voor 

verkoop tijdens een markt waarbij de opbrengt voor CCNZ is. 

 Draaien van een bardienst als invaller bij ziekte en\of in de avonduren. 

 Schrijven voor de nieuwsbrief of website ( bijvoorbeeld interview met deelnemer en dit uitwerken 

of artikeltje over je eigen ervaringen. 



Prikbord 

 

 

Kunst in alle vormen markt 2023 

De markt zal op zondag 4 juni 2023 plaatsvinden. 

Zet deze datum alvast in jullie agenda. 

We kunnen jullie hulp goed gebruiken voor van alles 

en nog wat. Begin volgend jaar volgt er meer 

informatie per mail en/of nieuwsbrief. 

Schoonmaakrooster lokaal 4 

Er zal vanaf volgend jaar een 

schoonmaakrooster worden opgesteld voor in 

ieder geval lokaal 4. Er zijn momenteel 12 

begeleiders die gebruik maken van dit lokaal dat 

zou dus inhouden dat iedere begeleider samen 

met zijn groep om de 12 weken aan de beurt is 

om het lokaal extra goed schoon te maken. 

Uiteraard blijft iedere groep na afloop hun eigen 

tafels ed. schoon te maken. 

Ideeënbus 
Er staat een ideeënbus in het Centrum waar 

jullie suggesties in kunnen voor nieuwe hobby’s 

en/of workshops. 

 

Bestuurslid gezocht 

We zoeken een bestuurslid dat zich 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. 

 Deelneemt aan 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 gratis deelname aan een 
hobby, 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 

 

mailto:smeets110@hotmail.com


Agenda 
 

Vrijdag 9 december    Workshop dikke dames schilderen 

13:00 – 15:30 uur     €12,50 incl. materialen en consumptie 

       Deze workshop zit vol 

 

Zaterdag 10 december    Workshop upcycling van draad naar boom 

10:30 – 14:30 uur     €20,- incl. materialen en consumptie 

 

Zaterdag 10 december    Repair Café 

11:00 – 14:00 uur 

 

Woensdag 14 december    Kerstborrel voor vrijwilligers 

15:00 – 17:00 uur     Creatief Centrum in de middag gesloten 

 

Maandag 19 december t/m 1 januari  Kerstvakantie 

 

Zaterdag 14 januari    Workshop hanger van speksteen 

10:30 – 14:30 uur     €15,- incl. materialen en consumptie 

 

Zaterdag 14 januari    Repair café 

11:00 – 14:00 uur 

 

Donderdag 26 januari    Nieuwjaarsborrel vrijwilligers 

16:00 – 19:00 uur     Creatief Centrum in de middag gesloten 

 

Vrijdag 27 januari     Workshop stippen op porselein 

13:00 – 15:30 uur     €15,- incl. materialen en consumptie 

 

 
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 


