Organisaties in Dukenburg

Samen hobbyen in Creatief Centrum Nijmegen-Zuid
Ruime keus

Het gezamenlijk beoefenen van allerlei creatieve vaardigheden in de hobbywerkplaats
in Tolhuis biedt veel voordelen. De kosten
zijn relatief laag. Voor materialen geldt een
voordelig tarief. Er is gezelligheid en je leert
van elkaar onder bekwame en ervaren begeleiding. Voeg daarbij de goede accommodatie, de lokalen die moeten voldoen aan veiligheidseisen (van Arbo, brandweer, milieu
et cetera), een centrale ontmoetingsruimte
en een kantoortje, dan is het begrijpelijk
dat velen dit op prijs stellen. Een kopje koffie en dergelijke is ook verkrijgbaar.
De fraaie folder – nu ook een in het Turks –
maakt je wegwijs in de verschillende hobby’s
en mogelijkheden.Verder zijn er een rooster
van tijden en een huishoudelijk reglement met
spelregels en veiligheidsbetrachtingen om een
en ander in goede banen te leiden. Het jaarverslag geeft dieper inzicht in de activiteiten
en organisatie. De hobbywerkplaats is bedoeld
voor 18-plussers, voor zover ze niet aan het
arbeidsproces deelnemen. Parttimers en studenten kunnen overigens wel meedoen. In de
praktijk zijn het vooral ouderen, die ingeschreven staan.

Gesprek
In het kader van de Wmo werkt Creatief Centrum Nijmegen-Zuid er aan om met deskundige begeleiding bewoners (met een beperking)
uit Nijmegen-Zuid te activeren tot het beoefenen van een hobby. Voor ondersteuning daarbij
is extra geld aan de gemeente gevraagd. Medewerkers en vrijwilligers runnen een en ander.
We spraken over het reilen en zeilen met drie
van hen: voorzitter Gerard Zweers, secretaris
Fred Verdijk en beheerder Rini Mollen.
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Het activiteitenschema vormt een waslijst van
alle vaardigheden die je kunt leren. Opgesomd
zijn dat: edelsmeden, houtbewerking, boetseren, creatief allerlei/kaarten maken, speksteen
bewerken, modelbouw/fijnmetaalbewerking,
porseleinschilderen, patchwork, beeldhouwen
met hout, natuursteenzagen/bewerken, aquarellen, mozaïeken, landschap/bloemen in pastelkrijt, emailleren, bloemschikken, tekenen en
schilderen, wandkleden vrije vorm, zijde schilderen, schilderen gouache en acryl, natuursteen
bewerken, naaien, algemene metaalbewerking
en vilten. Verder zijn er computerworkshops
mogelijk: Windows XP en Vista, Word, Excel,
internet en e-mail, Access, PowerPoint, FrontPage, Publisher en fotobewerking.
Inschrijving kan altijd. Normaal kun je gelijk
starten, maar soms is er een wachtlijst. Edelsmeden, computeren, boetseren en creatief
allerlei zijn trekkers. Bij modelbouw, metaal
en boetseren op de donderdag is nog genoeg
plek. Je krijgt eerst een kennismakingsronde
met de medewerkers en de andere hobbyisten.
De betaling van het inschrijfgeld en eventuele
materialen geschiedt alleen contant. Zes vaste
medewerkers en 38 vrijwilligers zijn ingeschakeld bij het hobbygebeuren, bij de overige activiteiten, bij onderhoud in de tuin, aan de bar
of huishoudelijk. In 2008 zijn 368 cursisten
geteld.

Promotie
Promotie vindt plaats met onder meer Open
Dagen (volgende 29 augustus), de Kerstmarkt
(dit jaar 19 december), een aantal malen workshops paaseieren schilderen, deelname aan de
Burendag van het Oranjefonds met een extra
openstelling op zaterdag 19 september, een
stand op Dukenburg Presenteert en een actieve
public relations. Zo timmert dit hobbycentrum
flink aan de weg en krijgt zo een goede naamsbekendheid. Met deze verschillende campagnes, die veel belangstelling trekken, zorgt het
centrum ook voor leuke en interessante activiteiten voor buitenstaanders.
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid is een begrip
geworden in zijn 22 jarig bestaan. De samenwerking met en steun van andere organisaties,
zoals onder meer de gemeente, het Oranjefonds, Solid, Trias, Uitzicht, Breed, de DAR
en de ouderenbonden dragen daartoe bij. Zaken die korting geven en de media eveneens.
Dit is ook nodig om weer nieuwe doelen te bereiken. Zo is een interne verbouwing gepland:
het magazijn gaat naar de computerruimte, de
vloeren en plafonds worden vernieuwd en er
komt een nieuwe computer-/vergaderruimte,
waar nu het magazijn zit. Ook AED-apparatuur
voor hulp bij hartstilstand staat op de lijst.

Informatie
Stichting Creatief Centrum Nijmegen-Zuid,
Tolhuis 44-44, 6537 PN Nijmegen, Open op
werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Telefoon:
(024) 345 21 13, e-mail: hobbywerkplaats@
chello.nl, internet: www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl.
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