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Nieuwe naam 
Stichting Galerie krijgt een 
nieuwe naam: Stichting Kun-
stencentrum K38. 
Toen de Stichting het Koets-
huis moest verlaten, was het 
bestuur op zoek naar een 
nieuwe expositieruimte. Met 
de intrek in het pand aan de 
Kanaalstraat, kwam er echter 
ruimte voor uitbreiding van de 
activiteiten. We zijn dan ook 
allang niet meer alleen een ga-
lerie, maar een echt kunsten-
centrum. 
 
In het dagelijks gebruik wordt 
de naam Kunstencentrum K38 
al volop gebezigd. Binnenkort 
wordt dit dus ook de officiële 
naam.  
 
Gezocht:  
bestuurslid-secretaris 
Ons bestuurslid-secretaris Wil 
van Luijt heeft besloten ons te 
verlaten. Wij danken haar voor 
haar inzet en hopen haar nog 
regelmatig als bezoeker te mo-
gen begroeten. 
 
Door het vertrek van Wil van 
Luijt zijn wij op zoek naar een 
nieuwe secretaris!  

Lijkt het u leuk ons bestuur te 
versterken? Of wilt u meer in-
formatie over deze functie? 
Neem dan contact op met Jelly 
van den Bosch (06-20720706). 
 
Meer mogelijk met meer 
menskracht! 
Graag vragen wij ook nog eens 
uw aandacht voor onze andere 
openstaande vacatures: 
 
- Voorzitter (i.v.m. het voorge-
nomen vertrek van de huidige 
voorzitter) 
 
- Bestuurslid acquisitie 
 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Jelly van 
den Bosch (06-20720706). 
 
- Vrijwilligers koffiecorner 
 
Voor informatie over het Cor-
ner-team kunt u zich wenden 
tot Jan van der Kolk (0592-
656442). 
 
Organogram 
Uit contact met onze leden is 
gebleken dat de opbouw van 
de organisatie van K38 
onduidelijk is. Tijdens een Wij-
bijeenkomst (zie verderop in 
deze nieuwsbrief) hebben wij 
het organogram gedeeld en 
toegelicht.  
 

Omdat dit positief is 
ontvangen, delen wij het 
organogram graag ook met u. 
Zie hiervoor de bijlage. 
 
 
 
 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 
Op 18 mei van dit jaar is er een 
inspirerende vrijwilligersbij-
eenkomst geweest. Deze bij-
eenkomst was georganiseerd 
door K38, CKR en Verkuno met 
als doel elkaar te ontmoeten, 
informatie uitwisselen over de 
organisatie(structuur) en 
ideeën uitwisselen voor een 
betere samenwerking. 
 
Wij hebben veel tips ontvan-
gen waar we graag mee aan de 
slag gaan. 
 
Zelf hebben we ook een aantal 
vragen gesteld aan de aanwe-
zige vrijwilligers. Een van die 
vragen was: Wie van de vrijwil-
ligers wil zich breder inzetten 
dan zijn/haar huidige taak (ta-
ken)?  
 
Graag zien wij hier nog con-
crete reacties op! 
 
Entreeprijs 
In de vorige nieuwsbrief heb-
ben wij u verteld over ons 
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voornemen de entreeprijs te 
verhogen. Dit is ingegeven 
door financiële noodzaak. 
 
Tijdens de vrijwilligersbijeen-
komst is hierover gesproken en 
is besloten de entreeprijs in-
derdaad te verhogen van € 1,- 
naar € 2,-.  
 
Contacten van vrijwilligers met 
het publiek hebben duidelijk 
gemaakt dat dit een accepta-
bele entreeprijs is. 
 
Het plan om elke bezoeker een 
gratis kopje koffie/thee aan te 
bieden, hebben we uit prakti-
sche overwegingen laten va-
ren. 
 
Wij-bijeenkomst 
Naast de vrijwilligersbijeen-
komst, hebben K38, CKR en 
Verkuno op 4 juni jl. ook een 
Wij-bijeenkomst georgani-
seerd. Voor deze bijeenkomst 
waren leden, bestuursleden en 
werkgroepleden van CKR, Ver-
kuno en K38 uitgenodigd. 
 
Onderwerp van de bijeen-
komst was ‘Wie zijn wij afzon-
derlijk en wat kunnen wij sa-
men zijn?’. 
 
We hebben de dag als zeer 
geslaagd ervaren en danken 
alle aanwezigen voor hun 
inbreng. Omdat er veel ideeën 
en tips naar voren zijn 
gekomen, is besloten eind 
september een 
vervolgbijeenkomst te houden. 
 
Expositie Tijdspanne 
Op vrijdag 27 mei werd de ten-
toonstelling Tijdspanne geo-
pend. De internationaal be-
kroonde fotografe Map de 

Maar hield een mooi betoog 
over de vele verschillende ma-
nieren waarop foto’s gemaakt 
worden en te zien zijn. 
 
Een foto is pas kunst als hij de 
mens beroert. Het is kunst die 
ervoor zorgt dat wij de wereld 
om ons heen op een nieuwe 
en andere wijze zien. Zoals bij-
voorbeeld de sanseveria op 
onderstaande foto. 
 
Bezoekers bekijken foto op 
aluminium van sanseveria: 

 
foto van Marthe van de Grift 

 
 
 
 
 
Expositie: ‘Landschap in mijn 
hoofd’ 
Tien van de twintig finalisten 
van het Drents/Overijsselse 
beeldend kunstconcours 
‘Landschap in mijn hoofd’ 
exposeren, als slotakkoord, 
drie weken in K38. 
Daarnaast is werk te zien van 
de professionele kunstenaars 
die de finalisten hebben 
begeleid, gecoacht en 
getraind. 
Periode: 24 juni t/m 17 juli 
Organisatie: K&C en Stichting 
Beeldruimte 
 
Mooi Noordenveld 
Jongeren uit de gemeente 
Noordenveld laten via foto’s, 
schilderijen, maquettes en 

kunstwerken zien waarom zij 
wonen in Noordenveld zo mooi 
vinden. 
Tijdens de opening op 22 juli 
(16.00 uur) zullen de winnaars 
bekend gemaakt worden. 
Periode:22 juli t/m 14 
augustus 
Organisatie: gemeente 
Noordenveld 
 
Kunstmomenten 
De titel van deze 
tentoonstelling is nog 
onbekend. Er zal werk getoond 
worden van amateur 
kunstenaars uit de gemeente 
Noordenveld. 
Periode: Week 33 t/m 36 
Organisatie: Stichting 
Kunstmomenten 
 
Expositie: ‘Grafiek’ 
Oktober is in Nederland de 
maand van de grafiek. Verkuno 
doet hieraan mee met de 
tentoonstelling Grafiek in K38. 
Behalve leden van Verkuno 
doen veel gast-beeldende 
kunstenaars van elders mee. 
Alle grafische technieken zijn 
vertegenwoordigd: zeefdruk, 
etsen, lithografie, houtdruk, 
linoleumsnede en combinaties 
van verschillende van deze 
technieken. 
Er zal ook een workshop 
worden georganiseerd. Let op 
nadere aankondigingen! 
Periode: 16 september t/m 19 
oktober 
Organisator: Verkuno 
 
Zie voor verdere informatie: 
www.kunstencentrumk38.nl 
 
Klankbeeld II 
Eind oktober zal de cursus 
Klankbeeld II beginnen. Op 4 
dinsdagmiddagen worden de 

Agenda  
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cursisten meegenomen op reis 
door de 19e en 20e eeuw. 
Daarbij is aandacht voor 
muziek enerzijds en beeld 
(schilderijen, 
beeldhouwwerken en 
architectuur) anderzijds. 
 
Gert Riemersma en Gert Visser 
zullen de cursus verzorgen en 
zullen net als bij Klankbeeld I 
gebruik maken van veel beeld- 
en geluidsmateriaal. 
Data: 25 oktober, 1, 8 en 15 
november. 
 
Jazz 
Nieuw in ons cursusaanbod is 
de cursus Jazz.  
Op 4 donderdagen neemt 
Coen de Jonge u mee op 
verkenning. Aan de inhoud van 
de cursus wordt nog gewerkt, 
dus houd nadere 
aankondigingen in de gaten! 
Data: 10, 17, 24 november, 1 
december 
 
 

 
 
 
Groepsarrangementen 
Na de zomer is het mogelijk 
om groepsarrangementen en 
kinderfeestjes bij K38 te boe-
ken! Denk aan een rondleiding 
op een van de tentoonstellin-
gen of een workshop in onze 
activiteitenruimte. 
 
Houd de website in de gaten 
voor meer informatie. 
 
 

 
 

Colofon 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt   
ieder kwartaal onder  
redactie van Stichting Galerie. 
 
De volgende nieuwsbrief zal eind 
september verschijnen. Kopij voor 
deze nieuwsbrief kan t/m 31 au-
gustus per e-mail worden aangele-
verd aan: 
m_sollie@hotmail.com 
 
Stichting Galerie 
Kanaalstraat 38 
9301 LT  Roden 
050-5019757 
06-20720706 
 

Activiteiten 
 

mailto:Jellyvandenbosch@hotmail.com

