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Een woordje vooraf
De vakantie is voorbij en het nieuwe
seizoen is begonnen. Het is weer
gezellig druk op het centrum.
In deze Nieuwsbrief kun je lezen
over Stenen slijpen en Boekbinden.
Verder is er o.a. informatie over
computercursussen, workshops Glas
in lood en Vilten en de agenda.
Dit is mijn voorlaatste Nieuwsbrief,
eind december ga ik met pensioen.
Ik hoop dat iemand, die het leuk
vindt om te schrijven, het stokje
over wil nemen. Ik maak je graag
wegwijs.

elkaar komen om stenen te slijpen.
Dit doen ze al zo’n 10, 15 jaar bij
het centrum. Sinds vijf jaar hebben
ze, als gast, hun vaste stek op de
houtafdeling en investeren ze zelf
in eigen machines. Er staan een
zaagmachine, verschillende
polijstmachines en een vlakslijp
machine. Zowel Frans als Wim,
‘hebben iets met stenen’. Ze
wandelen in de bergen en gaan op
zoek in steengroeves, zoals Idar
Oberstein in Duitsland. Een steen
die ik bij de zee gevonden heb,
blijkt een vuursteen, waarschijnlijk
uit Normandië.
Wim slijpt stenen in een bolvorm.

Veel leesplezier!
Ank van Rens
Stenen slijpen
Ik heb een gesprekje met Frans en
Wim, die elke donderdagmiddag bij

De hardheid van
de steen, dit is een labradoriet,

bepaalt de glans. Jaren geleden
werd hij diep geraakt, toen hij, bij
een transparante kristallen bol
(formaat voetbal), in het binnenste
van de steen kon kijken. Stenen met
de hand tot een bolvorm slijpen,
vraagt veel geduld en concentratie.
Hij is er maanden mee bezig, het
maakt zijn hoofd leeg.
Frans laat me een ruwe steen zien
die is doorgezaagd, daarna zijn de
twee helften gepolijst. ‘De
verrassing van wat er te voorschijn
komt, maakt het zo boeiend om
ermee bezig te zijn’. Ten slotte laat
hij zien hoe hij een steen polijst op
de polijst machine, waarbij water op
het blad druppelt.

Met veel toewijding wordt hier met
stenen gewerkt.
Boekbinden
Ik stap binnen bij William die het
boekbinden begeleidt en Lisa, zijn
partner. William is al zo’n 15 jaar
aan het Centrum verbonden. Hij
heeft zich als begeleider bezig
gehouden met stenen slijpen,

emailleren en glas graveren. En
begon zes jaar geleden met
boekbinden. Hij heeft een grafische
opleiding genoten, waarbij hij kennis
maakte met machinaal boekbinden
en met verschillende druktechnieken. Het met de hand
boekbinden, een oud ambacht,
spreekt hem aan. Er zijn
verschillende manieren van
boekbinden. Zo kun je een boek
inlijmen op een linnen of papieren
rug of inbinden in hout of karton.
Hij laat een boek met een houten
kaft zien.

Dit noem je een Koptisch (oer)
boek. De Kopten, een Christelijke
bevolkingsgroep van rond de
jaartelling, bonden hun boeken op
die manier in. Vóór die tijd
gebruikte men papyrusrollen en in
Azië werd papier als een harmonica
ineen gevouwen.
Alle apparaten voor het boekbinden
zijn aanwezig: een perforeerapparaat, lijmklemmen, een pers om
boeken in te lijmen, garen en
naalden. Lisa werkt bij de

bibliotheek in Zwanenveld. Ze legt
zich toe op het repareren van
boeken, waarvan de kaft stuk is of
de pagina’s los liggen.

besteden. Daarnaast bieden we een laagdrempelige
sociale ontmoetingsplaats.

Voorzitter
Wij zoeken een voorzitter die het als een
uitdaging ziet om zich voor de doelstellingen van
onze organisatie in te zetten. Zie onze website:
http://www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl/
Wij zoeken iemand die




Een boeiend ambacht om te zien en
om te beoefenen.

Vacatures

Het Creatief Centrum heeft
dringend nieuwe begeleiders nodig
voor de teken/schildergroepen van
dinsdagmiddag en dinsdagavond en
voor het speksteen bewerken op
woensdagavond.
Ben je geïnteresseerd, weet je
iemand of heb je ideeën, meldt je
bij het beheer.

Creatief Centrum Nijmegen – Zuid
zoekt: een bestuursvoorzitter.
(M/V)
Creatief Centrum Nijmegen - Zuid (CCN-Z) is een
stichting die er op gericht is volwassenen een plek te
bieden om op een creatieve wijze hun dag te

affiniteit heeft met de doelstellingen
van onze stichting
relevante bestuurlijke ervaring heeft,
op beleid- of managementniveau
in teamverband wil werken

Werkzaamheden



Voorzitten van bestuursvergaderingen
Het bestuur informeren over de algemene
stand van zaken
 Fondswerving, promotie
 Netwerken
 Contact onderhouden met gemeentelijke
instanties
 Verantwoordelijk voor het personele
beleid
Tijdsinvestering: circa 12 uur per maand.
Wij bieden u


De uitdaging om met het bestuur de koers
verder vorm te geven.
 Een dynamische
belangenbehartigingsorganisatie die door
de gemeente Nijmegen een warm hart
wordt toegedragen.
 Een interessante werkomgeving met een
breed netwerk.
 Bestuursfuncties bij Creatie Centrum
Nijmegen – Zuid zijn onbezoldigd.
Heeft deze vacature uw belangstelling gewekt dan
kunt u uw reactie richten aan:
secretaris@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de secretaris van het bestuur van Creatief Centrum
Nijmegen -Zuid, Pierre Habets, 024-6420712

Ook de Nieuwsbrief ontvangen?
Wil je 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

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Computercursussen voor senioren
Eind september start Arie Riegman
weer met computercursussen in het
Creatief Centrum.
Op woensdag kunt u deelnemen aan
‘Omgaan met Windows 10’. De
cursus is bedoeld voor mensen die al
enige ervaring met eerdere versies
van Windows hebben. De cursus
bestaat uit 10 lessen en kost € 35,-.
Daarnaast moet u zelf zorgen voor
een laptop met Windows 10 en het

 De Open dag is dit jaar op 22
september van 11.00 tot 15.00
uur.
 Er vindt een Glas-in-lood
workshop plaats op zaterdag
29 september (vol) en op
zaterdag 6 oktober (is nog
plaats).
 Op woensdagavond 31 oktober
start bij voldoende
belangstelling een workshop
Vilten.
 Tot en met december
exposeren deelnemers van ons
centrum in de vitrine van
Wijkcentrum Meijhorst.

lesboek “Windows 10, Snel en
gemakkelijk overstappen naar
Windows 10” (ISBN nummer 978 90
5905 481 3).
Op donderdag kunt u ‘Omgaan met
de iPad’ volgen. Ook deze cursus
bestaat uit 10 lessen en kost € 35,-.
U moet zelf zorgen voor een iPad en
het lesboek “iPad voor senioren met
iOS 11 en hoger” (ISBN nummer
978 90 5905 554 4). Na afloop kunt
u internetten, weet u wat apps zijn
en hoe u ze kunt gebruiken en kunt
u foto’s maken en verfraaien met de
iPad.
De cursussen worden zowel in de
ochtend als in de middag gegeven.
Er zitten maximaal zes deelnemers

in een groep, zodat u persoonlijke

heeft aan het einde van de

aandacht krijgt. Om mee te doen,

workshop, kunnen er maximaal 5

hoeft u geen deelnemer van het

personen deelnemen. De begeleiders

Creatief Centrum te zijn. U kunt

kunnen dan elke deelnemer

zich dus samen met een vriend of

voldoende aandacht geven.

vriendin aanmelden.

Deelname kost € 25,00,- per

U kunt zich aanmelden via

persoon per dag. Hiervoor krijgt u

info@creatiefcentrumnijmegen-

de benodigde materialen en

zuid.nl of bij het beheer.

koffie/thee. Bij het Creatief

Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging met de startdatum. De
cursussen gaan alleen door bij
voldoende deelname.

Centrum is gereedschap aanwezig. U
moet zelf zorgen voor een rolmaat
en een watervaste stift.
Workshop Vilten

Workshop Glas in lood voor
beginners

Op zaterdag 29 september (vol) en
6 oktober (hier is nog plaats) geeft
Polat van 09.00 tot 14.00 uur een
workshop glas in lood voor
beginners. U krijgt een korte uitleg,
maakt een keuze uit de aanwezige
ontwerpen en gaat direct zelf aan
de slag. Om 14.00 uur kunt u uw
werkstuk mee naar huis nemen. Om
te kunnen garanderen dat u een
compleet en af gemaakt werkstuk

Op woensdagavond 31 oktober start
Ingrid een workshop vilten
met maximaal 5 personen. Vilten is
een leuke hobby
die steeds populairder wordt. Je
kunt er zowel vlakke als 3D
objecten mee maken. Bv. een hoed,
tas, toilettas, wanten, sloffen en
nog veel meer. Het vervilten van wol
is op zich geen nieuwe techniek,
maar wol is tegenwoordig in zoveel
frisse, heldere kleuren te krijgen,
waardoor er prachtige combinaties
kunnen ontstaan.

Omdat we met warm
water en zeep werken, is
het handig om een oude
badhanddoek en een
plastic zak mee te
nemen.
Deelname kost incl. materiaal € 50,-

vitrine, ingericht door Leonie en
Reina, hun werk zien. Nog tot en
met december (in december in
kerstsfeer) te zien.
Braderie

Om mee te doen aan bovenstaande
workshops, hoeft u geen deelnemer
van het Creatief Centrum te zijn. U
kunt zich dus samen met een vriend
of vriendin aanmelden. U kunt zich
aanmelden via
info@creatiefcentrumnijmegenzuid.nl of bij het beheer, Christ of
Ben.
Expositie

In Wijkcentrum Meijhorst laten
deelnemers van boetseren, hout,
patchwork, vilten, creatief allerlei,
glas in lood en glasfusing, in een

Begin september, op een zonnige
zondag, lieten Hanneke en Monique,
die donderdagmiddag schilderen,
onder veel belangstelling hun
schilderijen in Leur zien.
Vrije plaatsen in de hobbygroepen
Vilten: maandag, 9.00 tot 12.00 uur.
Creatief allerlei: maandag, 13.00
tot 15.30 uur.
Tekenen en schilderen: dinsdag,
19.00 tot 21.00 uur.
Vilten: woensdag, 19.00 tot 21.30
uur.
Glas-in-lood: woensdag, 19.00 tot
21.30 uur.
Textiele Werkvormen: donderdag,
van 9.00 tot 12.30 uur.
Creatief Allerlei: donderdag, 13.00
tot 15.30 uur.
Glas-in-lood: vrijdag, 9.00 tot
12.30 uur en 13.00 – 15.30 uur.
Patchwork: vrijdag, 13.00 – 15.30
uur.

Wist u dat . . . . . ? ?
 Wij gezamenlijk voor onze
eigen veiligheid
moeten zorgen.
Let er dus op
dat er in ons
Centrum geen
obstakels liggen in gangen en
bij vluchtdeuren.
wij gezamenlijk
verantwoordelijk zijn om de
lokalen schoon te houden?
Laten we hier allemaal op
letten!
 wij ons eerstvolgende

in twee verschillende groepen van
dezelfde hobby. Behalve, vanwege
de wachtlijst, bij het edelsmeden.
We maken geen verschil tussen dagen avondgroepen. 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
deelnemerspas 2018, heb je toegang
tot het CCN-Z. Daarnaast krijg je
korting bij Pro Art, Bernink en van
de Venne in Nijmegen en De
Hazelaar Art Supplies in Soest.

Onze adressen zijn:
hebben op zaterdag 13 oktober,
van 11.00 tot 14.00 uur.
 wij op facebook zitten:
www.facebook.com/creatief.cent
rum

Wat krijg ik voor mijn
deelnemersbijdrage?
Voor de deelnemersbijdrage mogen
de deelnemers het hele jaar aan
twee hobby’s deelnemen, op twee
dagdelen per week. Voor deelname
aan meer dan 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 plaats vinden

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

