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Brandstichting.
Zaterdagavond 13 december 2014
werd ons Centrum getroffen door
een uitslaande brand die aanzienlijke schade heeft veroorzaakt.
Rond half twaalf die avond werd
alarm geslagen. De brandweer rukte
met groot materiaal uit. Rond half
één in de morgen van 14 december
kon het sein brand meester worden
gegeven. Het rechter gedeelte van
het Centrum kwam zwaar gehavend
uit de brand en had het overige deel
van het gebouw zware rook en
waterschade. De eerste verwachtingen waren dat het wel eens
maanden kon gaan duren voordat we
weer in het gebouw terecht zouden
kunnen. Zeker was dat we onze
Kerstmarkt konden vergeten.

Kijk ter verduidelijking voor
de gevolgen van de brand
naar de foto’s op onze site.

Veel hulp van buiten.
De reacties uit de omgeving waren
talrijk. Velen boden allerlei hulp aan
en die van onze buur Buurtschool De
Dukendonck was een uitkomst. Zij

boden ons tijdelijke huisvesting
voor de werkgroep herstel om te
vergaderen. Daarnaast boden zij
ons op zaterdag 20 december de
gelegenheid de afsluiting van het
jaar met onze medewerkers en
vrijwilligers in hun ontmoetingsruimte te houden.

Herstelgroep.
De samenstelling van de herstelgroep bestaat uit o.m. enkele
bestuursleden waarvan onze
voorzitter het leeuwendeel voor
zijn rekening neemt. Hij wordt
hierin geweldig geassisteerd door
onze beheerders. Vertegenwoordigd
in deze groep zijn ook de experts
van onze verzekeringsmaatschappijen, de Gemeente Nijmegen en de
uitvoerder die de werkzaamheden
coördineert. Hij is tevens voorzitter van de werkgroep, die alle
lijntjes in handen heeft.

Goed nieuws.
De voorspelling is dat we maandag
12 januari weer deels open kunnen
gaan. Er wordt gewerkt aan een
planning welke groepen dan van
start kunnen. Binnenkort ontvangt u
via een volgende extra Nieuwsbrief
hier mededelingen over.

Zaterdag 20 december 2014.

Na brand toch een
Kerstbijeenkomst voor
medewerkers en
vrijwilligers CCN-Z in
Tolhuis met bijzondere
gast. Een verslag:
Na de brand van afgelopen weekend,
zaterdagavond half twaalf, waren
bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het Creatief Centrum
verstoken van hun onderkomen. En
wat hen in deze tijd het zwaarst

overkwam was de traditionele
Kerstmarkt dit jaar hierdoor
verloren was gegaan. Wel moet gezegd worden dat de snelheid waarmee de werkzaamheden van het
herstel zijn ingezet alle verwachtingen te boven gaat. Vertelde onze
voorzitter Gerard Zweers in het
interview met TV Gelderland nog
dat het herstel minstens drie

maanden ging duren, nu vandaag is
dat teruggebracht, althans voor een
groot gedeelte van het gebouw, dat
we weer op 12 januari 2015 open
kunnen. Na de ramp is ons van alle
kanten hulp aangeboden. Men wilde
ons helpen om de last te beperken.
Verschillende aanbiedingen hebben
we om reden van moeilijk uitvoerbaar onder dank moeten afwijzen.
Nu de rookpluimen zijn opgetrokken
en de eerste troep is opgeruimd
hebben we een goed overzicht van
de gevolgen van deze brand. Mede
door toedoen van de geplande
kerstvakantie van ons Centrum
behoeven we naar alle waarschijnlijkheid maar een zeer korte tijd de
deuren gesloten te houden.
Wanneer het Centrum weer voor de
deelnemers toegankelijk is wordt
via de geschreven pers, onze site en
Nieuwsbrief wereldkundig gemaakt.
Wel hebben we dankbaar gebruik
gemaakt van de aanbieding van onze

buurtschool De Dukendonck. Zij
boden ons een lokaliteit aan waar we
vrijblijvend gebruik van kunnen

maken om te vergaderen. Dat
hebben we dan ook meermalen
gedaan. Bovendien boden zij ons de
mogelijkheid om onze bijeenkomst

met al onze medewerkers en vrijwilligers in hun ontmoetingsruimte
te laten plaats vinden. Normaal
vindt deze jaarafsluiting na afloop
van onze Kerstmarkt plaats maar
zou dit jaar door gebrek aan een
geschikte ruimte afgeblazen moeten
worden. Gebruikelijk is dat aan het
eind van die bijeenkomst de kerstpakketten worden meegegeven.
Door de geste van de leiding van de
buurtschool was deze zorg bij het
bestuur weggenomen.

Zo waren vandaag bestuur, medewerkers en alle vrijwilligers van

onze stichting in de Dukendonck
bijeen voor een afsluiting van het
jaar 2014. Maar er was een
verrassing, er zal een bijzonder
iemand aanschuiven. Even nadat
iedereen aanwezig was liep de
voorzitter naar de ingang van het
gebouw om onze burgervader de
heer Hubert Bruls onder applaus
van de aanwezigen binnen te laten.
Hij, de burgemeester van Nijmegen,
kwam hoogstpersoonlijk om de club
mensen die zo gedupeerd waren
door de brand een hart onder de
riem te steken.
Voor de heer Bruls de kans kreeg

dat woordelijk uit te spreken nam,
Gerard Zweers, voorzitter van ons
Centrum het woord.
Gerard begon met een hartelijk
welkom aan burgemeester Bruls
voor zijn aanwezigheid bij deze
sombere Kerst-bijeenkomst. Gerard
vertelde dat hij die zaterdagnacht
toen hij bij de brand aankwam
verbijsterd was en met stomheid
geslagen. Een deel van ons pand
stond in brand. De brandweer was

met verschillende brandweerwagens, waaronder een hoogwerker,
aan het blussen. Toen men de brand
meester was werd met nablussen
begonnen. De politie had de omgeving met lint afgezet zodat iedereen op veilige afstand gehouden
werd. Overweldigend waren daarna
de sms-jes en mailtjes die hij op
maandagmiddag ontving. Het waren
er wel 162. Van alle kanten werd
hulp aangeboden, ook van buurtschool De Dukendonck. Ook werd er
vervangende ruimte voor onze
Kerstmarkt aangeboden. Dat was
natuurlijk heel sympathiek en

vriendelijk maar door deze ramp
lagen onze prioriteiten echt ergens
anders. De gestarte herbouw slokt
nu eenmaal heel veel energie op
zodat we bijna dagelijks met de gemeente, de experts van de verzekeringen en de uitvoerder aan tafel
zitten. Er zijn heel goede afspraken
gemaakt en het gaat heel hard, u
kent die reclame op tv wel, zo hard
gaat het. We denken 12 januari met
de lokalen 2, 3 en 4 weer open te

gaan aangevuld met 2 lokalen bij
onze buren de Open Wijkschool. We
zullen de eerste tijd niet kunnen
beschikken over onze ontmoetingsruimte. Het zal behelpen worden.
Rest mij nog iedereen voor al zijn
medewerking deze week betoont in
het bijzonder onze beheerders. Zij
hebben gezorgd dat er weer een
begin van de organisatie tot leven
gebracht is. Na een welgemeend
applaus van de aanwezigen voegde
burgemeester Bruls zich bij de
voorzitter.
De heer Bruls begon met beste
mensen. Vandaag geen traditionele
Kerstmarkt, nee het is een sombere
en sobere Kerst voor de creatievelingen. Het blijft een trieste gebeurtenis. Op het gemeentehuis
hadden we juist tegen elkaar gezegd dat het dit jaar een saai jaar
voor onze brandweer zou worden.
Een jaar van weinig branden. Gelukkig wel. En net nadat jullie één jaar
na het 25-jarig bestaan hebben
gevierd overkomt jullie deze aangestoken brand. Maar ik geloof
zeker dat jullie er het komend jaar
weer een fantastisch creatief
centrum van gaan maken en dat
jullie met een positief gevoel het
nieuwe jaar in gaan. We spreken af
dat we als een feniks uit de as
zullen herrijzen. Hartstikke jammer
dat de Kerstmarkt niet door kon
gaan maar ik heb zoals gezegd een
goed gevoel dat het allemaal weer in

orde komt. Om dit gezelschap te
wapenen tegen de kou had de heer
Bruls voor een aantal kerstbroden
gezorgd die zich goed lieten
smaken.
Voorzitter Gerard dankte de
burgemeester voor zijn warme
woorden en rekent het komend jaar
op ieders inzet voor het Creatief
Centrum.
Alle foto’s zijn gemaakt tijdens de
bijeenkomst in Dukendonck.

Tabletlessen.
Door de brand loopt het even
anders als de bedoeling was met de
aanvang van de workshops
tabletlessen. Het is nu nog niet
duidelijk wanneer we hier mee van
start gaan. Blijf daarom hieromtrent de berichten in de Nieuwsbrief en op onze site volgen. U kunt
u al gerust aanmelden. Een mailtje
aan ons Centrum is voldoende.
Zoals bekend is de cursus toegankelijk voor 50- plussers en andere
geïnteresseerden. Iedereen die in

en donderdagmiddag gegeven. Tien
weken lang, ruim 2 uur per les. Om
te starten moet de groep uit minstens vijf en maximaal zeven
personen bestaan. De kosten voor
de tien lessen van ruim 2 uur zijn
€ 30,00. Bij aanmelding krijg je van
ons onder meer het ISBN nummer
om zelf in de winkel of via het web
het juiste boek aan te schaffen. Om
de workshop te volgen hoefje geen
deelnemer van CCN-Z te zijn of te
worden. De lessen worden in een
comfortabele locatie gegeven met
een uitstekende Wifi-ontvangst.
Tijdens de lessen behoor je je
tablet en het juiste boek telkens bij
je te hebben.

Wist u . . . .
dat het er naar uit ziet dat
wij ons eerstvolgende

op zaterdag 14 februari van
11 tot 2 uur kunnen houden.
Let op de berichten.

Onze adressen zijn:
het bezit is van een iPad van Apple
of een Samsung Galaxy Tab 3 kan
aan deze workshop deelnemen. De
lessen worden op woensdagmorgen,
woensdagavond, donderdagmorgen

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

