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Workshops en ideeën.
Zowel vanuit de begeleiding als
vanuit de deelnemers leven ideeën
om workshops te gaan organiseren
of daarbij behulpzaam te willen zijn.
Dit kunnen zowel bestaande hobby’s
binnen ons centrum zijn, maar er is
ook vraag naar nieuwe hobby’s. Heb
je een uitgewerkt voorstel, kom
daar dan mee en deel die met onze
beheerders. Zij gaan je voorstel
bespreekbaar maken en bepalen in
overleg met de begeleiding en
samen met jou of het een ééndags
of wel meerdere dagen workshop
moet worden. De benodigde materialen worden vastgesteld en het
uiteindelijke kostenplaatje wordt
berekend. De promotie zal met een
poster worden ondersteund en
vermeld worden in de wijkbladen.
Het zou prachtig zijn als hier enkele
nieuwe initiatieven uitkomen. Zo’n

workshop geeft onderling een goed
samenwerkingsgevoel in de groep.
Maar wat ook belangrijk is, is dat
we nieuwe deelnemers aantrekken.

Wie heeft er
goede ideeën ?
Al één initiatief:
Op maandag- en donderdagmiddag
kunnen zich weer nieuwe cursisten
aanmelden voor creatief allerlei.
Op 16 september, tijdens de Open
Dag, zullen wij ons presenteren en
laten zien wat wij zoal maken en
doen, bijvoorbeeld kaarten, borduren, breien, haken, tassen versieren.
Ook je eigen inbreng is welkom.
Vind je het leuk eerder langs te
komen, je bent op boven genoemde
middagen tussen 13 en 15.30 uur van
harte welkom.

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 belangstelling 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 computerprogramma 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.

Belangrijk bericht van Piet Aalbers:

Waar blijven toch de nieuwe
bestuurders?
Ons Centrum is nog steeds naarstig
op zoek naar nieuwe bestuurders.

Dit begint een beetje te dringen. Er
ligt nu te veel druk bij het enige
bestuurslid Margriet Meulman.
Naast de administratieve rompslomp heeft ze ook de contacten
naar buiten. Er zijn mensen nodig
die bestuurstaken op zich willen
nemen. Voorheen bestond dit bestuur uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester, een WMO-verantwoordelijke en nog enkele bestuursleden die verantwoordelijk waren

voor taken als evenementen en
markten. Het liefst zou men, zoals

in het verleden, de dagelijkse bestuursfuncties in een dubbele bezetting zien. Nu is het door omstandigheden alleen Margriet,
die al deze taken in haar eentje
moet doen. Natuurlijk heeft zij
feedback en hulp van de beheerders. Maar dat is niet genoeg. Er
moeten dringend mensen bij.
Ook als je buitenstaander of iemand
bent die via onze Nieuwsbrief op de
hoogte blijft van het wel en wee van
deze schitterende club, dan bestaat ook voor jou de mogelijkheid
om daadwerkelijk binnen de genoemde functies een steentje bij te
dragen.

We weten dat de tegenwoordige
maatschappij niet in de rij staat

voor al dit soort vrijwilligerswerk,
maar dat betekent ook dat het
steeds moeilijker wordt om een
centrum als het onze in goede banen
te blijven leiden.
Men mist een secretaris en kundige
penningmeester.
Heb je wat ervaring, tijd en liefde
voor het Centrum, aarzel dan niet
maar meld je aan bij een van de
beheerders. Wellicht dat zij je hulp
goed kunnen gebruiken.

Zaterdag 16 september a.s. houden
wij van 11 tot 15.00 uur onze jaarlijkse Open Dag.
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

Wat krijg ik
voor mijn
deelnemersbijdrage?
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.

Kitty Hondema is gestopt
Begin juni heeft Kitty heel onverwachts te kennen gegeven dat ze om
persoonlijke reden met directe
ingang stopt met haar begeleiding
van de hobby Creatief Allerlei. We
danken haar voor het vele werk en
de tijd die zij gedurende meerdere
jaren in deze hobby heeft gestoken.
We zullen op gepaste wijze van haar
afscheid nemen. Irene van Munster

neemt met veel enthousiasme de
begeleiding op donderdagmiddag van
Kitty over. Reina Veenbrink is al
enige tijd de begeleidster op de
maandagmiddag.

Vakantiesluiting
De zomervakantie van ons Centrum
is dit jaar van 17 juli tot en met
11 augustus. Vanaf maandag
14 augustus zijn we weer open.

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

Wist u . . . .
 dat ons eerstvolgende

E-mail:
info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl
Internet:
www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

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 omgeving veilig is. En er geen
obstakels bij deuren en

Foto: Open Dag 2016

Op deze pagina
een aantal
bijeengebrachte
kunstwerken
van onze
hobbyisten
glasfusing.

Werk van onze glasfusinggroepen
in bibliotheek Zwanenveld.
In augustus kan het
publiek deze in de
bibliotheek van
Zwanenveld gratis
bewonderen.
Openingstijden:
Maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur.
Zaterdags van 10 tot 16 uur

