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Expositie glasfusen
De bibliotheek van Zwanenveld stelt
een aantal vitrines ter beschikking
voor exposities en daar is het
Creatief Centrum bijzonder blij
mee.

Op 1 augustus hebben Jacqueline
Veltmeijer, Ton Lindsen en Margriet
Meulman de expositie glasfusen
ingericht in deze vitrines. In de loop
van de week kwamen er stukken

tekst bij en werden de kunstwerken
voorzien van een naamkaartje.
Daarvoor hebben deelnemers van
het Creatief Centrum hun werk ter
beschikking gesteld.

Een grote verscheidenheid aan
mogelijkheden wat je zoal met glas
kunt maken is daardoor te zien.
Er zijn 2 dimensionale werkstukken,
die rechtop voor een raam gezet
kunnen worden, al dan niet in een
bijpassende voet. In het maken van
kunststukhouders worden de leden
van het centrum ook heel creatief.
Er zijn ook 3-D kunststukken in de
vorm van schalen en een etagère. Er
zijn abstracte vormen, figuratieve
vogelvormen en bloemen gebruikt.
Verschillende materialen kunnen in
het glas verwerkt worden om
bijzondere effecten te bereiken.
Er zijn prachtige sieraden te zien.
Vervat in zilver, of puur van glas
met een leren veter en metalen
kralen.

Huib Tersteeg heeft een aantal
glazen vogeltjes aan de expositie
toegevoegd. Het laat een andere
verwerking van het glas zien,

namelijk de glas in lood techniek
tiffany.
De inrichting van de expositie was
nog niet klaar of het had een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op kinderen, die meteen
riepen "oh mam, kom eens kijken",
en "die is mooi en die en die." Of
"die vind ik het mooist.
De expositie kreeg grote
belangstelling. Regelmatig lopen
mensen langs om er naar te kijken.
Sommigen komen meerdere keren
kijken. Ook wordt regelmatig
gevraagd of het te koop is. De
meeste deelnemende kunstenaars
verkopen hun kunstwerken echter
niet. Enkele wel. Informatie
hierover kunt u vragen bij het
Creatief Centrum aan een van de
beheerders, of kom naar de Open
Dag, waar glasfusen ook
vertegenwoordigd wordt. 31
augustus wordt alles weer
zorgvuldig ingepakt en is de
expositie ten einde.

In september vervolgen we de
iPad cursus en starten we de
workshop Windows 10 voor
senioren.
We gaan door met deze cursus
omdat er nog steeds grote be-

langstelling onder
de ouderen bestaat om
zich te
bekwamen
in het
zelfstandig kunnen
omgaan
met de
iPad. Bij
voldoende deelname gaan we op
woensdag 20 september met twee
groepen van zes personen van start.
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 10. Daar is
ook een lesboek voor uitgekomen.
Dit boek heet iPad voor senioren
met iOS 10 en hoger en heeft het
ISBN nummer 978 90 5905 543 8.
Om deel te nemen aan de cursus
moet je in het bezit zijn van dit
lesboek. Het kost rond de 25 euro.
Het is verkrijgbaar in de boekhandel of via het internet.
Op donderdag 21 september starten
we een nieuwe cursus: Windows 10
voor senioren. 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 is verkrijgbaar in de
boekhandel en via het internet. Het
boek heet Windows 10 voor
Senioren deel 1 en heeft het ISBN
nummer 978 90 5905 561 2.
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.
De lessen vinden in een prachtige
locatie plaats met een uitstekende
Wifi-ontvangst.

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

Mag ik even voorstellen?
Het Creatief Centrum heeft een
nieuw bestuur. Mensen hebben aan
de oproep van de oud-secretaris om
hulp gehoor gegeven. Tijdens de
eerste bestuursvergadering maken
de 2 nieuwe bestuursleden kennis
met elkaar. Het team bestaat nu uit
voorzitter Margriet Meulman, 1e
secretaris Pierre Habets en
penningmeester Gerard Siebum. De
twee nieuwe bestuursleden hebben
al en relatie met het Creatief
Centrum, omdat zij er zelf hobbyen
of dat in het verleden hebben
gedaan. Na een proeftijd van
maximaal 3 maanden zeggen de
bestuursleden definitief toe of zij
aan blijven of niet.
Wij wensen het nieuwe bestuur veel
succes.

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.
De werkzaamheden van het bestuur,
dat bestaat uit vrijwilligers is veel

voor een drie koppig bestuur, dat in
deeltijd werkt. Er zijn nog allerlei
leuke taken, waar het bestuur nog
leden voor zoekt. Nieuwsgaring en
pr, organiseren van activiteiten,
coördineren van het Repair Café,
lobbyen, deelnemen aan WMOoverleg zijn bijvoorbeeld werkzaamheden waarvoor het bestuur
enthousiaste leden zoekt. Wil en
kun je een bijdrage leveren aan dit
geweldig Creatief Centrum en bezit
je kwaliteiten als organiseren,
meedenken, plannen bedenken en
uitvoeren, aansprekend schrijven en
of heb je een neus voor nieuws dan
maken we graag kennis met jou.
Je interesse kun je kenbaar maken
bij het beheer of bij een van de
bestuursleden.

Zaterdag 16 september a.s. houden
wij van 11 tot 15.00 uur onze jaarlijkse Open Dag.
Begeleiders en deelnemers van alle
activiteiten zijn verdeeld over de 4
lokalen. Elke activiteit wordt

vertegenwoordigd door een aantal
deelnemers, die actief met de
activiteit bezig zijn en resultaten
uit hebben gestald op de tafels.
Bezoekers kunnen meedoen, en
vragen worden enthousiast beantwoord. Het zal weer een fijne en
gezellige dag worden. Informeer en
nodig je familie en kennissenkring
uit voor een bezoek aan dit
creatieve gebeuren.
Iedereen kan op deze dag gratis
binnenlopen. Als je die dag inschrijft als deelnemer bedragen de
kosten voor de rest van dit jaar
2017 36 euro, en heb je een
minimum inkomen dan kost het maar
24 euro.
We zijn rolstoelvriendelijk

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.

Wist u . . . .
 dat ons eerstvolgende
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Wat krijg ik
voor mijn
deelnemersbijdrage?

gehouden wordt op zaterdag
9 september 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.

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

