
 

  

 

 

Nieuwsbrief 
11e jaargang – maart 2023 - nr.1 - onder redactie van Renée Rokers 

 
Geachte Lezers, 

 
De dagen duren weer langer en de lente staat voor de deur. 

De geboetseerde maskers gemaakt door Joke zijn inmiddels vervangen door werkstukken van Akki, 
begeleider van de tekengroep op donderdagavond. 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.  

 
We zijn inmiddels ook druk bezig met de voorbereidingen voor de markt en kunnen jullie hulp op 

verschillende manieren gebruiken, hierover meer op de volgende pagina. 
 

Iedereen weer veel leesplezier! 
 

Groetjes Renée 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Kunstmarkt 4 juni 2023 
 

Aanmelden voor marktkraam tijdens de markt 'Kunst in alle vormen' 
 
Dit jaar vindt de 'Kunst in alle vormen'-markt plaats op zondag 4 juni. We willen het dit jaar grootser 
aanpakken dan vorig jaar en er zijn dus meer marktkramen beschikbaar. Afhankelijk van wat er geleverd 
kan worden, zijn de kramen 3 of 4 meter lang en voorzien van een 'overkapping'. Net als vorig jaar. 
 
De kramen zijn gratis voor iedereen die er zijn of haar werkstukken wil verkopen. Er zijn drie voorwaarden 
waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een kraam: 

1. Er mag alleen eigen gemaakt werk worden verkocht. Dat werk kan zijn gemaakt door jezelf of eigen 
werk van een vriend of vriendin zijn. Het mogen dus geen in de winkel gekochte objecten zijn. 

2. Je moet in principe bereid zijn om een demonstratie te geven van je hobby. We begrijpen dat niet 
iedere hobby geschikt is om buiten te demonstreren, maar wil je schilderijen verkopen dan kun je 
bijvoorbeeld wel een ezel buiten neerzetten waar je op werkt. 

3. Heb je niet voldoende werkstukken om een kraam te vullen, dan kun je samen met anderen een 
kraam bemensen. Je kunt zelf uitkiezen met wie je die kraam wilt delen. Weet je niemand, dan 
kunnen wij voor je bemiddelen als er voldoende aanmeldingen zijn. We willen echter per kraam 
maar 1 aanspreekpunt zodat we het overzicht houden.  

4. Het Creatief Centrum is niet aansprakelijk voor wat er met je werkstukken gebeurt of voor de 
betalingen tijdens de markt.  

Heb je interesse in een marktkraam, laat het dan weten aan beheer of aan Renée Rokers.  
Toewijzing gaat in volgorde van aanmelding.  

 

 

Tombola  en verkoop jdens Kunstmarkt 
Tijdens de kunstmarkt willen we ook geld bijeen brengen door een tombola te organiseren en het verkopen 

van kunst in een kraam van het CCNZ. 

Als je zelf gemaakte kunstwerken hebt liggen waar je tevreden over bent en die je zou willen doneren voor 
dat doel dan krijgen we die heel graag van je. 

Let wel; je doneert de spullen en de kunstmarktcommissie gaat kijken hoe we je kunstwerk gaan gebruiken; 
als prijs in de tombola (bezoekers van de markt kunnen een envelop kopen met daarin hopelijk een 

prijswinnend lotnummer) dan wel op de verkooptafel. De opbrengst van deze gedoneerde kunstwerken zal 
helemaal te goede komen van het Crea ef Centrum. 

 



Kunstmarkt 4 juni 2023 
Spijkerkleding versieren en/of vermaken 

Inmiddels is er al aardig wat spijkerkleding ingeleverd en hebben we dit ook uit gesorteerd in 2 delen. 
Kleding die nog goed draagbaar is en versierd kan worden, denk aan strijkapplica es, lintjes, kant ed. 

En kleding die iets minder van kwaliteit is waar iets gemaakt van kan worden,  
denk aan een schort, tas, armbandjes ed. 

Lijkt het je leuk om een middagje of avondje op het Centrum met de spijkerkleding aan de slag te gaan? 
Er zullen een aantal datums geprikt worden en daar kun je je dan voor inschrijven, deze hangen in het 

Crea ef Centrum.   Wil je er liever thuis mee aan de slag? Stuur dan een mail naar reneerokers@ccnz.nl 
Dit valt ook onder de urendona e. Hieronder enkele voorbeelden: 

 
 



Foto’s verschillende workshops 
Hanger van speksteen 14 januari 

 
 
 
 

 

 

 

Stippen op porselein 27 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prikbord 
 
 

Gezocht voor workshops 
We hebben een aanvraag gehad voor een bepaalde workshop echter hebben we nog niemand gevonden die 

deze workshop kan geven. We zijn op zoek naar iemand die de volgende workshop willen/kunnen geven:  
 

Workshop quilten (bijv pannenlap) 
 

Heb jij ervaring met quilten/patchwork en lijkt het je leuk om hier een workshop in te geven? 
 

Heb je een ander leuk idee voor een workshop?  
 

Neem dan contact op met reneerokers@ccnz.nl 
 

Het geven van een workshop valt  onder de 4 uur van de urendonatie. 
 

Ideeënbus 
Er staat een ideeënbus in het Centrum waar jullie suggesties 

in kunnen voor nieuwe hobby’s en/of workshops. 

 

Van VHS naar DVD 
Er meerdere mensen die op zoek  

zijn naar er iemand die oude 
videobanden over kan zetten op 

 een dvd of usb. 
 

 Mocht jij dit nou toevallig kunnen 
neem dan contact op met 

reneerokers@ccnz.nl 

 

Wijziging samenstelling bestuur 
Maarten Steeghs gaf begin februari aan dat hij het bestuur van het Creatief Centrum wil verlaten en inmiddels 

heeft hij zijn taken neergelegd. Vanaf januari waren Zoe Speetjens en Lydia Wullings bij de 
bestuursvergaderingen aanwezig om de sfeer te proeven. Zij hebben beide te kennen gegeven toe te willen 

treden tot het bestuur. Daarmee bestaat het huidige bestuur uit 5 personen. Naast Zoe en Lydia zijn dat René 
Goorsenberg (penningmeester), Peter Meischke (secretaris) en Sandra Smeets. Hiermee is het bestuur bijna 

compleet. We zoeken nog twee vrijwilligers die willen toetreden tot het bestuur. Heb je interesse? 

Stuur dan een mail naar smeets110@hotmail.com 



Verkooptafel 
We hebben bijna geen voorraad meer! 

We nemen daarom weer heel graag spullen in ontvangst om op de tafel te  
verkopen voor het Centrum. 

 
Voor alle spullen geldt; 

 
Ze dienen heel, werkend en schoon te zijn! 

Is dat niet het geval; dan kunnen we die helaas niet innemen. 
 

Goederen die wij niet innemen: 
 Boeken 
 Tijdschriften 
 Drinkglazen (wel andere voorwerpen van glas) 

 Videorecorders en/of videobanden 

Rara wat is dit?? 
 

Soms komt er bij het Creatief Centrum iets  voor de verkooptafel binnen wat onze  
nieuwsgierigheid wekt. Zo af en toe moet er flink worden gepuzzeld of worden rond gevraagd voordat we 

weten wat we nu precies willen gaan verkopen.  
Van het voorwerp op de afbeeldingen weten we niet wat het is. 

Wie weet wat het is, of waar het voor gemaakt is? 
Wij zijn benieuwd! 

 
 



Agenda 
 

Vrijdag 17 maart     Workshop Abstract met diverse materialen 
13:30 – 16:00 uur     €20,- incl. materialen en consumptie   
 
Donderdag 23 maart    Workshop Stippen op porselein 
19:00 – 21:30 uur     €15,- incl. materialen en consumptie 
 
Vrijdag 31 maart     Workshop abstract met ecoline  
13:30 – 16:00 uur     €20.- 
 
Vrijdag 7 april     Goede vrijdag 
       Creatief Centrum gehele dag gesloten 
 
Zaterdag 8 april     Workshop kaarten maken met theezakjes 
11:00 – 14:00 uur     €12,50 inc;. materialen en consumptie 
 
Zaterdag 8 april     Repair café 
11:00 – 14:00 uur 
 
Maandag 10 april     Paasmaandag 
       Creatief Centrum gehele dag gesloten 
 
Woensdag 19 april    Vrijwilligersvergadering 
13:30 – 16:00 uur     Creatief Centrum in de middag gesloten 
 
Donderdag 27 april    Koningsmarkt  
       Creatief Centrum gehele dag gesloten 
 
 

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 


