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WIJKENFESTIVAL

8 oktober 2017 vond het
wijkenfestival plaats in het
voormalig Mondial college aan
de streekweg.
Bewonersinitiatieven uit alle
wijken van Nijmegen konden
daar hun activiteiten
presenteren. Samen met de 3
andere creatief/hobby centra
was ook het CCN-Z van de
partij. Op 2 tafels werden

voorwerpen gemaakt door de centra
tentoongesteld. Uiteraard lagen er
folders en formulieren, die de
belangstellenden konden meenemen.
3 andere tafels werden aaneen
geschoven. Daarop werden
workshopjes gegeven en activiteiten
uitgevoerd. Zo zat Oost er met
portret tekenen en speksteen
bewerken. Ingrid en Margriet van
het CCN-Z gaven de workshop tekenen met de Chinese inktstaaf en speksteen
bewerken. Volwassen belangstellenden waren niet gemakkelijk te porren om en
publiek mee te doen.
Binnen 10 minuten na opening waren 2 kinderen meteen in de ban en hebben
zo’n 2 uur geschilderd, getekend en geboetseerd. Er was veel belangstelling
voor de activiteiten.
Leuk en leerzaam was het om kennis te maken met verschillende
bewonersinitiatieven. En lekker was het ook, gezien de heerlijke hapjes
gemaakt door oa Syrische medeNijmegenaren. Dat er ook andere
kunstactiviteiten zijn in bijvoorbeeld wijkcentrum Dukenburg, blijkt uit de
kennismaking met een Syrische kunstenaar, die in het wijkcentrum Syrische
cultuur en kunstactiviteiten geeft. Het brengt op ideeën zo’n festival.
Wellicht is een uitwisseling met deze kunstenaar mogelijk.
Ook werd contact gelegd met WijKring. Elke wijk heeft zo’n kring waar
bewoners van de wijk elkaar helpen. In Nijmegen zijn er een aantal, oa
Heseveld, Grootstal en Lindenholt.
Je kunt ze vinden op internet via google en facebook. De wijkringen werken
onder andere samen met Pluryn, Driestroom en Stip. Je kunt er bijvoorbeeld
aankloppen, als je vervoer wilt regelen van en naar het creatief centrum. De
leden van de Wijkring gaan dan op zoek naar mogelijkheden.
Al met al was het een gezellige, drukke en interessante dag.

Coördinator
Voor het Repair Café zoeken we een coödinator !
Iemand die de reparateurs onder andere ondersteunt met;
 De reparateurs uitnodigen voor elke bijeenkomst van het Repair Café
 Website bijhouden met wervend nieuws over het Repair Café Nijmegen
zuid
 Zorgen voor publiciteit
 Bijhouden van aantal bezoekers en geslaagde of niet geslaagde
reparaties

Vind je ook dat spullen beter een tweede leven verdienen en dat het beter is
voor het milieu. Hou je van regelen?
Meld je aan bij de beheerders via :
024-3452113
www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

Ook in januari 2018 iPad en Windows 10 cursussen voor senioren in
CCN-Z.
Belangstelling voor de iPad en Windows 10 cursussen voor senioren is nog
steeds aanwezig. Dit heeft de leiding van deze cursus van het Creatief

Centrum doen besluiten ook in 2018 met het geven van deze lessen aan
senioren door te gaan. In 10 lessen gaan de beginners zichzelf bekwamen hoe
ze zelfstandig met een iPad of met een Windows 10 laptop om moeten gaan.
Bij voldoende deelname zullen wij in de tweede helft van januari met vier
groepen van start gaan. Elke groep bestaat uit maximaal zeven deelnemers.
De lestijden zijn van 9.30 tot 11.30 uur op de woensdag- en donderdagmorgen
en van 13.00 tot 15.00 uur op de woensdag- en donderdag-middag.
De 10 lessen kosten u 35 euro.
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 nr: 978 90 5905 5544.
Om deel te nemen aan de cursus moet je in het bezit zijn van dit lesboek. Het
is verkrijgbaar in de boek-handel of via het internet.
Als je deel neemt heb je nog een voordeeltje. Om de workshop te volgen hoef
je geen deelnemer van CCN-Z te zijn of te worden. De lessen vinden in een
prachtige locatie plaats met een uitstekende Wifi-ontvangst. Tijdens de
lessen dien je altijd je iPad of je Windows 10 laptop en het juiste boek bij je
te hebben.

Bezit je een iPad of een Windows10 laptop aarzel dan niet maar meld je snel
aan bij een van onze beheerders.

Telefoon 024-3452113.
Ook via de mail: info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl kunt u zich aanmelden.

Workshop Glasfusen
Woensdag avond van 19:00-21:30u op 15-22 en 29 november is er weer een
workshop.
Kosten zijn inclusief stookkosten €50.
Het benodigde glas wordt gekocht tijdens de
workshop bij de begeleiders. Dit is je kans om
laagdrempelig kennis te maken met glasfusen en
iets moois te maken.
Er is plaats voor maximaal 8 personen.
Inschrijven telefonisch 024-3452113, via
info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl of aan de
balie bij de beheerders.
Adres: Creatief Centrum Nijmegen-Zuid, Tolhuis 44-44,

KERSTMARKT
Vanaf 13 november kunt u zich gedurende 3 weken weer inschrijven voor een
tafel tijdens de Kerstmarkt!Een tafelkost €15. Er zijn 13 tafels beschikbaar
Dus schrijf snel in voor een tafel tijdens de gezelligste Kerstmarkt!!
Inschrijven telefonisch 024-3452113, via info@creatiefcentrumnijmegenzuid.nl of aan de balie bij de beheerders.

WIST U DAT

 dat ons eerstvolgende

gehouden wordt op zaterdag 11 november van 11 tot 2 uur.
LET OP ; ER IS DEZE DAG OOK EEN VERLICHTINGS-ACTIE VAN
DE ANWB
In deze donkere dagen is het wel fijn als je gezien wordt, of zelf alles
kunt zien !!

 dat de lokalen na de les opgeruimd moeten zijn. Help er aan mee.

 dat wij er met zijn allen voor moeten zorgen dat onze omgeving veilig is.
En er geen obstakels bij deuren en vluchtroutes staan of liggen.
U kunt de begeleiding altijd vragen naar de veiligheids-regels binnen ons
Centrum.

 Dat we zuinig moeten zijn op onze energie. Laat daarom de laatste
persoon die het lokaal verlaat de lichten doven.

Ook de Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook onze Nieuwsbrief ontvangen. Zorg dan dat onze beheerder jouw emailadres heeft. Stuur een mailtje naar info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl.

Onze adressen zijn:
Tolhuis 44-44 6537 PN Nijmegen
telefoon 024-3452113
E-mail:
info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl
Internet:
www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

