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FEEST! 30 jarig jubileum CCN-Z
Dit jaar bestaat het creatief
centrum 30 jaar. Een heugelijk feit
dat gevierd gaat worden.
19 januari is er een receptie voor
alle relaties, deelnemers en
vrijwilligers.

met vandaag speciale lekkerheden
en de tafel van de Tombola.
Ook de kerststukjes hebben, zoals
elk jaar hun eigen lokaal. Wederom
hebben de vrijwilligers prachtige
kerststukken en –stukjes gemaakt.
De Kerststukjes zijn bijzonder
populair. Pas om tien uur wordt met
de verkoop gestart.

Kerstmarkt 2017
Zaterdag 16 december
hielden de hobbyisten
van Creatief Centrum
Nijmegen Zuid in Tolhuis de
jaarlijks terugkerende kerstmarkt.
Ook dit jaar was alles weer
feestelijk met kerstversieringen
ingericht.

De ontmoetingsruimte, ook in
kerstsfeer gehuld, huisvest de bar

Een aantal mensen zijn dan al ruim
voor de opening aanwezig en
wachten met een kop koffie in de
ontmoetingsruimte tot de deur naar
de kerststukjes open gaat. En dan is
het daar een drukte van belang en
vliegen de stukjes eruit. Om 11:00u
is er bijna geen kerststukje meer te
bekennen.
De Kerstmarkt bestaat natuurlijk
uit meer dan alleen kerststukjes.
Deelnemers, vrijwilligers en het
centrum zelf hebben tafels met
prachtige creaties ingericht, die te

koop worden aangeboden voor
zachte prijsjes.
In lokaal 4 staan kramen met
allerhande sieraden. Deze zijn

prachtig ingericht met een groot
assortiment hangers, armbanden en
meer. Ook is er een kraam met
onder andere glas in lood. In het
volgende lokaal zien we de vilt
expositie. De stukken zijn prachtig
uitgestald en hebben allerlei
vormen.

In het achterste lokaal zijn er ook
producten die met kerst te maken
hebben. Als je naar iets op zoek
bent vind je dat zeker hier. De
eigen gemaakte kerstkaart is er een
voorbeeld van alsmede een

kerstfiguur van wol. Je moet in
feite zelf die tafels zien, je zult
zeer verrast zijn. In dit lokaal was
ook een tafel met versierselen,
gemaakt met glas in lood en
glasfusing.

Terug in de ontmoetingsruimte is
het gezellig druk en zitten de
mensen aan de koffie of de
erwtensoep met roggebrood en
spek.
Voor vijftig eurocent kun je bij de
dames van de tombolatafel een
envelop kopen. De opbrengst is voor
het Centrum en in de envelop zit of
een tekst met mispoes of een
nummer dat correspondeert met
het nummer dat op de prijsjes op
tafel staat.
Aan het eind van de middag hebben
we een geslaagde markt achter de
rug. Dankzij onze beheerders Christ
en Ben, de leden van de activiteitencommissie en onze vrijwilligers.

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.
Je kunt je telefonisch aanmelden:
024-3452113.

Je kunt je ook via de mail:
info@creatiefcentrumnijmegenzuid.nl aanmelden.

Ook de Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook onze Nieuwsbrief
ontvangen. Zorg dan dat onze
beheerder jouw e-mailadres heeft.
Een mailtje naar
info@creatiefcentrumnijmegenzuid.nl met vermelding dat je de
Nieuwsbrief wilt ontvangen is
voldoende.

Vrijdag , 9.00 tot 12.30 uur: Glasin-lood
Wist u dat . . . . . ? ?
 wij met z’n allen voor onze
eigen veiligheid
moeten zorgen.
Let er dan op
dat er in ons
Centrum geen
obstakels liggen in gangen en
bij vluchtdeuren.
 wij met zijn allen de lokalen
schoonhouden?
Laten we hier met zijn allen op
letten!
 wij ons eerstvolgende

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 met
begeleidster Margriet Meulman,
kunstenares.
Woensdag, 19.00 tot 21.30 uur:
Vilten
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

hebben op zaterdag 13 januari.
De daaropvolgende is 10
februari 2018. Beiden van 11
tot 2 uur.

Wat krijg ik voor mijn deelnemersbijdrage?
Voor de deelnemersbijdrage 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 de
zelfde hobby zijn. Behalve, vanwege de wachtlijst, bij het edelsmeden. We maken geen verschil tussen
dag- en avondsessies. Bij deelname
aan workshops buiten de normale
lessen betaalt je de kosten van de
betreffende workshop. Alleen als je
in het bezit bent van een geldige
deelnemerpas 2018 heb je toegang
tot het CCN-Z en krijg je korting
bij Pro Art, Bernink en van de Venne
in Nijmegen en De Hazelaar Art
Supplies in Soest.

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

