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Geachte Lezers,
Ondanks dat we alweer halverwege februari zitten,
wil ik iedereen toch nog een heel creatief en gezellig jaar toewensen.
Ik zal mezelf ook meteen even voorstellen.
Ik ben Renee en begeleid op woensdagavond de speksteengroep en op
donderdagochtend werk ik achter de bar.
Vanaf heden ga ik ook een dagdeel administratieve werkzaamheden uitvoeren,
waaronder het verzorgen van de nieuwsbrief.
Heeft u tips of suggesties voor de nieuwsbrief dan kunt u me altijd even
aanspreken of mailen naar: reneerokers@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

Workshop hanger van speksteen
Benieuwd naar het werken met speksteen?
Dan kunt u nu doormiddel van het maken van een hanger ervaren hoe het is om
met deze steensoort te werken.
De workshop zal plaatvinden op 13 maart 2019 van 19.00 tot 21.30 op het
creatief centrum.
De kosten van deze workshop incl. materialen en consumptie zal €12.50
bedragen.
U kunt zich aanmelden bij het beheer( Ben of Christ).

Nieuwe Vrijwilligers stellen zich voor:
Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers bij gekomen en zij zullen
zich hieronder voorstellen:

Mijn naam is Beppie van de Pas,
ik begeleid sinds november 2018 de glasfusing-groep op de donderdagmiddag.
Toen werd mij gevraagd Margriet Meulman te vervangen, omdat zij elders een
baan gevonden had.
Het werken met glas heeft mijn passie.
De technieken Tiffany en Glas in Lood, beheers ik al jaren.
Het glasfusingsproces is voor mij nog redelijk nieuw.
Samen met de mensen in de groep ontwikkelen we onze creatieve vaardigheden
en mogelijkheden.
Zo worden er heel prachtige dingen gemaakt.
Daarnaast is het sociale aspect ook erg belangrijk.
Het contact, de gezelligheid en het samen bezig zijn maken deze creatieve
middagen waardevol en aangenaam.

Mijn naam is Johan Maas
en ik begeleid al een paar maanden op de afd. tekenen en schilderen.
Momenteel doe ik dit op de dinsdag-, woensdagmiddag
en de donderdagochtend.
Daarnaast begeleid ik ook deelnemers op de unit academie voor jongvolwassenen
met autisme en op hobbycentrum HCN waar ik zelf ook teken en/of schilder.
Na technische opleidingen heb ik 2,5 jaar aan de kunstacademie gestudeerd en
daarna ben ik gaan werken, 5 jaar in de sociale werkvoorziening, 2 jaar in de
betonindustrie en 25 jaar in de grafische industrie waar ik o.a. ook docent en
examinator ben geweest.

Al vanaf 1985 heb ik mensen in diverse functies begeleid en dit is ook een
passie van mij om mijn kennis over te dragen en ontwikkelingsgericht met
mensen bezig te zijn.
Verder hobby’s van mij welke ik vroeger uitgevoerd heb zijn het ontwerpen en
bouwen van decors voor amateurtheater en schrijven. Met creativiteit is het
mooi om te zien hoe mensen hun vingers de werktuigen van hun hart laten zijn.

Graag stel ik me even voor, ik ben Maria van Kempen
Ik heb per 1 januari 2019 de boetseergroep op
maandagochtend van Ank overgenomen.
Een hele fijne groep, waarin ik zelf al jaren boetseer.
Veel van Ank geleerd en ik leer nog steeds vanuit de groep,
dus die uitdaging durfde ik wel aan.
Ik mag al jaren in dit warme nest, want dat is het CCNZ voor mij,
mijn hobby’s beoefenen, boetseren en vilten.
Dat laatste doe ik op de woensdagavond.
Echt, de allereerste keer dat ik bij toeval op een open dag van het CCNZ
terecht kwam, voelde dat echt als een warm bad.
Alle mensen die ik er die dag tegenkwam waren … (en zijn dat nog steeds hoor)
zo hartelijk en vriendelijk, dat ik me er meteen thuis voelde.
Het is wel raar hoor nu ook bij “de andere kant” te horen.
Maar ja, ook hierin wordt je weer op weg geholpen. Top!
Wil je ook nog iets persoonlijks weten, dat mag gerust.
Ik heb geen partner, maar wel vier geweldige kinderen,
twee dochters en twee zoons.
En ook nog eens drie kleinkinderen.
Twee een beetje ver weg, in de USA maar ook een in Den Haag.
Dus tel alles uit dit stukje maar eens op…… ik voel me een ontzettend rijk mens.
Groet aan allen.

Gezocht & Gevraagd
Voorzitter gezocht
Het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid zoekt een voorzitter.
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met de doelstellingen van onze stichting.
Relevante bestuurlijke ervaring heeft op mangementsniveau.
Graag werkt in teamverband.
Taken zullen oa zijn:
Voorzitten van bestuursvergadering, fondswerving, promotie, contact
onderhouden met gemeentelijke instanties ed.
Tijdsinvestering circa 12 uur per maand.
Bestuursfuncties bij CCN-Z zijn onbezoldigd.
Voor meer informatie kun je mailen naar:
secretaris@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

Barmedewerker(s) gezocht
Het Creatief Centrum is ook opzoek naar vrijwilligers die een of meerdere
bardiensten/lichte schoonmaak werkzaamheden wil uitvoeren.
Na een korte inwerkperiode ga je zelfstandig verder onder verantwoordelijkheid
van onze beheerders.
Ga je graag met mensen om? En heb je wat tijd over? Kom dan eens langs bij ons!
Maak een afspraak met een van onze beheerders (Christ of Ben) en bel daarvoor
naar 024-3452113

Gezocht/Gevraagd

Nieuwe begeleiders gezocht voor Teken/Schildergroepen
Het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid zoekt nieuwe vrijwilligers/begeleiders voor
diverse Teken/Schildergroepen. Het gaat om de volgende dagdelen:
Maandagmiddag 13.00 tot 15.30
Woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00
Donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30
Heb je belangstelling of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met
het beheer(Christ of Ben) 024-3452113

Folderbezorgers gezocht
Het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid krijgt binnenkort een nieuwe folder.
Deze willen we, zodra die klaar is, zo spoedig mogelijk bezorgen in de wijken
Lindenholt en Dukenburg.
Heb je een ochtend/middag vrij en lijkt het je leuk om ons te helpen met het
bezorgen van de folders dan kun je je aanmelden bij Renee Rokers of je kunt een
mailtje sturen naar reneerokers@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

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 in twee verschillende
groepen van dezelfde hobby, behalve, vanwege de wachtlijst, bij het
edelsmeden.
We maken geen verschil tussen dag- en avondgroepen.
Bij deelname aan workshops buiten de normale lessen, betaal je de kosten van
de desbetreffende workshop.
Alleen als je in het bezit bent van een geldige deelnemerspas 2019,
heb je toegang tot het CCN-Z. Daarnaast krijg je korting bij Pro Art en
De Hazelaar Art Supplies in Soest.

Vrije plaatsen in de hobbygroepen
Creatief allerlei:

maandag van 13.00 tot 15.30

Beeldhouwen met hout:

dinsdag van 13.00 tot 15.30

Mozaiëken:

dinsdag van 13.00 tot 15.30

Boekbinden:

woensdag van 13.00 tot 15.30

Textiele Werkvormen:

donderdag van 9.00 tot 12.30

Vilten:

maandag van 9.00 tot 12.00
woensdag van 19.00 tot 21.30

Agenda
9 maart 2019
van 11.00 tot 14.00 uur
13 maart 2019

Workshop hanger van speksteen
van 19.00 tot 21.30 uur

13 april 2019
van 11.00 tot 14.00 uur
19 april 2019

Gesloten ivm goede vrijdag

22 april 2019

Gesloten ivm eerste paasdag

Uiteraard is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen op
het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid.

Ook de Nieuwsbrief ontvangen?
Wil je ook onze Nieuwsbrief ontvangen?
Zorg dan dat onze beheerder jouw e-mailadres heeft.
Een mailtje naar info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl met vermelding dat
je de Nieuwsbrief wilt ontvangen is voldoende.
Onze adressen zijn:
Tolhuis 44-44 6537 PN Nijmegen
Telefoon 3452113
E-mail:
info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl
Internet:
www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

