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Kerstmarkt 16 december
Heb je plannen om dit jaar een of
meerdere Kerstmarkten te
bezoeken? Meer dan genoeg keus.
Waar je echt moet zijn geweest is
de kerstmarkt van het Creatief
Centrum Nijmegen Zuid te Tolhuis
44-44. Waarom? De hobbyisten van
het centrum hebben voor groot en
klein schitterende dingen gemaakt.
Het publiek kan hier op zaterdag 16
december van 10 tot 15 uur van
profiteren. Ook dit jaar is de
specialiteit van de verkoop van
zelfgemaakte kerststukjes in het

programma. Deze worden tijdens de
kerstmarkt tegen redelijke prijzen
verkocht. Wees wel op tijd bij, want
ze zijn bijzonder in trek.
Wil je de markt van de hobbyisten
onder-steunen koop dan een verrassings-envelop bij de prijzentafel.
Voor vijftig cent koop je er een. In
de envelop zit een briefje waaruit
blijkt of je in een van de prijzen
bent gevallen op de prijzentafel.
Evenals andere jaren zijn de lokalen
weer sfeervol ingericht met tafels
van de deelnemers waarop zij hun
producten aanbieden. Zo zijn er
onder andere sieraden van

edelmetaal of glazen objecten.
Natuurlijk zijn ook al die andere
hobbyproducten te koop. Er zijn
mooie wenskaarten in papier. En
misschien kom je ook nog patchwork
en kledingstukken tegen, gemaakt in
de techniek van de textiele werkvormen.
Tussendoor kun je in de ontmoetingsruimte genieten van een drankje en heb je mogelijk een hernieuwde kennismaking met bekenden en
vrienden uit de buurt.
De hele dag door is het mogelijk je
te laten informeren of om je in te
schrijven voor een hobby. Ook
inschrijven voor een proefles is
zelfs mogelijk.
De markt is rolstoel vriendelijk en
gratis toegankelijk. Er zijn
voldoende parkeerplaatsen.
CCN-Z - Tolhuis 44-44 - Tel. 024
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Expositie Vilten tijdens
Kerstmarkt
Voor de Kerstmarkt dit jaar wordt
het houtlokaal omgetoverd tot een
expositie van de viltgroepen. Onze
hobbyisten laten u zien tot welke
mooie en verrassende resultaten
het werken met vilt kan leiden.

In januari vervolgen we de iPad
cursus en starten we de workshop
Windows 10.
We gaan door met deze cursus
omdat er nog steeds grote belangstelling onder de ouderen
bestaat om zich te bekwamen in het
zelfstandig kunnen omgaan met de
iPad.
Eind januari / begin februari wordt
bij voldoende deelname gestart met
twee groepen van zes personen. De
lestijden zijn van 9.30 tot 11.30 uur
en van 13.00 tot 15.00 uur.
De 10 lessen kosten je 35 euro. Je
dient wel in
het bezit te
zijn van een
iPad van
Apple.
De huidige
iPads
draaien
onder
nieuwe
software,
iOS 11. Daar
is ook een lesboek voor uitgekomen.
Dit boek heet iPad voor senioren
met iOS 11 en hoger en heeft het
ISBN nummer 978 90 5905 554 4.
Om deel te nemen aan de cursus
moet je in bezit zijn van het

lesboek. Het is verkrijgbaar in de
boekhandel en via internet.
Bij voldoende deel name wordt eind
januari / begin februari gestart met
een nieuwe cursus: Windows 10. De
bedoeling van deze workshop is, dat
je beter inzicht krijgt in de
mogelijkheden van dit meest
recente computer-programma van
Microsoft, zodat je er met meer
gemak en plezier mee overweg kunt.
Bij voldoende deelname gaan we met
twee groepen van zes personen
starten. De lestijden zijn van 9.30
tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.00
uur. Ook deze 10 lessen kosten je
35 euro.
Om deel te kunnen nemen aan de
cursus moet
je in het
bezit zijn van
een laptop
met Windows
10 en het
lesboek. Het
boek heet
Windows 10
(snel en
gemakkelijk
overstappen naar Windows 10) en
heeft het ISBN nummer 978 90
5905 481 3 en is verkrijgbaar bij
de boekhandel of via internet.
Heb je een iPad van Apple of een
laptop met Windows 10 dan kun je
na inschrijving aan de door jouw
gewenste cursus deelnemen. Meld je

daarvoor bij onze beheerders aan.
Zorg dat je tijdens de lessen altijd
de iPad of de laptop en het
bijbehorende lesboek bij je hebt.
Aanmelden kan bij het beheer. Je
kunt je ook via de mail:
info@creatiefcentrumnijmegenzuid.nl aanmelden.

Kom naar het Lokaal
Compliment, het grootste
vrijwilligersfeest van
Nijmegen!
Vrijwilligers maken het verschil
voor vele verenigingen,
zorginstellingen, stichtingen en
allerlei andere organisaties... Zoveel
tijd, enthousiasme en inzet wordt
gewaardeerd! Het is daarom weer
tijd voor een compliment: het
grootste vrijwilligersfeest van
Nijmegen, dit jaar op
donderdagavond 14 december.
De Vrijwilligerscentrale en de
gemeente Nijmegen heten iedere
vrijwilliger van harte welkom op
deze avond. Of je nu één keer per
jaar een handje helpt op de basisschool, of je wekelijks inzet voor je
sportclub: dit feest is voor iedereen
die vrijwillig een steentje bijdraagt
aan onze mooie stad Nijmegen.
Met muziek, activiteiten, hapjes en
drankjes wordt het weer een
inspirerende en gezellige avond.

Steek wat op bij de Workshop
Proeverij, ga met je collegavrijwilligers op de foto, vind de
uitgang in de Escaperoom, neem een
duik in de Talenten-ballenbak of ga
los op de klanken van de DJ. Het
thema dit jaar is: Talent!
Wethouder Bert Frings en het team
van de Vrijwilligerscentrale
Nijmegen heten je van harte
welkom op 14 december. Graag tot
ziens op het Lokaal Compliment
2017!
Datum: Donderdagavond 14
december
Tijd: 19:30 tot 23:00 uur
Plaats: NEC Goffertstadion,
Stadionplein 1, Nijmegen
Entree: Gratis
Bekijk het programma en meld je hier
aan

Exposities in de vitrines
Het creatief centrum heeft een
aantal vitrinekasten waar groepen
werkstukken kunnen exposeren. Een
steeds wisselende invulling van deze
kasten is trekt de belangstelling en
werkt inspirerend op deelnemers en
bezoekers. De groepen worden
daarom van harte uitgenodigd
gebruik te maken van deze expomogelijkheid. Aanmelden voor het

gebruik van de kasten verloopt via
het beheer.

Wat krijg ik
voor mijn
deelnemersbijdrage?
Voor hun bijdrage mogen de deelnemers het hele jaar aan twee hobby’s, is 2 dagdelen per week, deelnemen. Voor deelname boven de
twee hobby’s of dagdelen per week
dient per extra hobby een toeslag
te worden betaald van 50% van het
inschrijfgeld. Het deelnemen aan
twee hobby’s mag ook in twee verschillende groepen van dezelfde
hobby zijn. We maken geen verschil
tussen dag- en avondsessies. Bij
deelname aan workshops buiten de
normale lessen betaal je de kosten
van de betreffende workshop.
Alleen als je in het bezit bent van
een geldige deelnemerpas 2017 heb
je toegang tot het CCN-Z en krijg
je korting bij enkele hobbyzaken.

Deelnemersbijdrage blijft gelijk
De deelnemersbijdrage voor het
jaar 2018 blijft €72 voor 12
maanden en voor mensen met een
minimum inkomen €48 per 12
maanden. De kosten van de consumpties blijven voor 2018 gelijk
aan die van 2017.

Nieuwe deelnemers kunnen zich
inschrijven via een formulier
verkrijgbaar bij de beheerders. Ben
je al deelnemer dan is een bezoekje
aan het kantoor om te betalen
voldoende. U kunt zich in de 1e en
2e week van januari voor het nieuwe
jaar bij de beheerders inschrijven
en de deelnemersbijdrage bij
voorkeur met pin betalen.

Vacatures
Het Creatief Centrum heeft
behoefte aan nieuwe
barmedewerkers. Vind je het leuk
om gastvrouw/-heer te zijn en vind
je het niet erg lichte schoonmaakwerkzaamheden te verrichten dan is
dit een vrijwilligersbaan voor jou.

Wist u . . . .
 dat ons eerstvolgende

gehouden wordt op zaterdag
9 december van 11 tot 2 uur.
 dat de lokalen na de les
opgeruimd moeten zijn. Help
er aan mee.
 dat wij er met zijn allen voor
moeten zorgen dat onze om-

geving veilig is. En er geen
obstakels bij deuren en
vluchtroutes staan of liggen.
U kunt de begeleiding altijd
vragen naar de veiligheidsregels binnen ons Centrum.
 Dat we zuinig moeten zijn op
onze energie. Laat daarom de
laatste persoon die het lokaal
verlaat de lichten doven.

Bij de volgende hobby’s zijn vrije
plaatsen.
Maandag, 9.00 tot 12.00 uur: Vilten
Dinsdag, 19.00 tot 21.00 uur:
Tekenen en schilderen
Woensdag, 19.00 tot 21.30 uur:
Vilten
Woensdag, 19.00 tot 21.30 uur:
Speksteen
Woensdag, 19.00 tot 21.30 uur:
Glas-in-lood
Donderdag, van 9.00 tot 12.30 uur:
Textiele Werkvormen
Donderdag, 13.00 tot 16.00 uur:
Creatief Allerlei
Vrijdag , 9.00 tot 12.30 uur: Glasin-lood

Zaterdag 16 december
van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor al uw kerstpresentjes !

Onze adressen zijn:
Tolhuis 44-44 6537 PN Nijmegen
Telefoon 3452113
E-mail:
info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl
Internet:
www.creatiefcentrumnijmegen-zuid

