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Openingstijden: woensdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
Entree € 2,00  (tot 18 jaar gratis)

www.kunstencentrumk38.nl Kanaalstraat 38, Roden

Ontmoeting met 

Dementie, een belangrijk maatschappelijk thema, 
waar K38 via kunst aandacht besteedt. Studenten van 
Academie Minerva hebben wekelijks, 3 maanden lang, 
in het Groninger Odensehuis mensen met dementie 
en hun naasten ontmoet en geportretteerd. 
Deze expositie toont de neerslag van hun ontmoeting.
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Henegouwen

Marianne Brouwer

Renee Dijkema

Anna Fitas

Jurjen Galema

Maaike Jacobi
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Nicole Visser

Opening van de expositie is op vrijdag 29 maart om 16.00 uur 
door kunstenaar/docent Herman Van Hoogdalem, o.a. bekend van de 
expositie Gezichten van dementie in het Drents Museum in Assen
en door Kirsten Ipema, wethouder Gemeente Noordenveld.

30 maart t/m 22 april 2019

Activiteiten
Rond het thema Dementie zijn er tal van activiteiten, 

voor en mét mensen met dementie: muziek, (creatieve) 
workshops, lezingen, rondleidingen, gedichtenwedstrijd en 

andere zaken. Die staan op de achterzijde vermeld. 
De activiteiten speciaal voor mensen met 

dementie zijn in kleine groepen. 
Voor alle activiteiten geldt: tevoren aanmelden via 

dementie@kunstencentrumk38.nl 

De gemeente Noordenveld wil een dementievriendelijke(r) 
gemeente worden en heeft mede deze expositie en activiteiten 

mogelijk gemaakt. K38 wil ook in de toekomst met kunst en 
creativiteit bijdragen aan het welzijn van mensen 

met dementie en hun dierbaren.

Ontmoeting met dementie is een samenwerking tussen 
Academie Minerva, Kenniscentrum Kunst & Samenleving 

Hanzehogeschool, Alzheimer Café Roden en 
Welzijn in Noordenveld.

Renee Dijkema
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30 maart t/m 22 april 2019

www.kunstencentrumk38.nl Kanaalstraat 38, Roden

Ontmoeting met dementie

...............
 J e u g d e x p o s i t i e  
 
30 maart t/m Iemand die iets vergeet 
22 april 0.l.v. Bert Hemsteede 

 Tekeningen van leerlingen van de Lindenborg.  

...............
 W o r k s h o p s   
 Speciaal voor mensen met dementie en hun partner/mantelzorger. 

Za 30 maart Bloemen vilten  
 0.l.v. Jolande van Luijk     

 Samen vilten, met geurende zeep, zacht schuim en frisse kleuren.   

         
Za 6 april Mandala Schilderen  
 0.l.v. Jan Kenter      
  Ontspannen voorbedrukte mandala’s kleurrijk inschilderen. 

Za13 april Werelddans op de Stoel 

 0.l.v. Marijke Dijkshoorn

 Zittend op een stoel met plezier bewegen op swingende muziek.

 Iedereen welkom. 

 

Za  20 april Van Levensverhaal tot Levensboek
 0.l.v. Roelie Otter 

 Informatie en inspiratie om een persoonlijk levensboek te maken. 

 Iedereen welkom. 

............... 
 M u z i e k    
 
Zo 31 maart Muzikale Nachtzoen 
 Ilse Tummers en Verena Wild  

  Een intiem muzikaal avondritueel. (www.demuzikaleontmoeting.com) 

 Speciaal voor mensen met dementie en hun familie. 

Zo 7 april   Deeper Connection
 Krista Pyykönen- de Wit  

 Speciaal voor amateurmusici. 

 Een Engelstalige Masterclass om - met  eigen instrument  -  

 muziek te leren maken met mensen met dementie. 

Wo 10 april Muziek in de zorg
 Embrace (www.embracenederland.nl) 

 Speciaal voor zorgopleidingen. Een interactieve muziekworkshop. 

Zo 14 april Muzikale Verbinding 

 Janneke Geurts

 Een intiem optreden. 

 Speciaal voor mensen met dementie en hun familie. 

 U kunt tevoren muzieknummer opgeven!  

 ............... 
 L e z i n g e n                                         
 De lezingen zijn van 19.30 - 21.30 uur in K38 en zijn voor iedereen. 

Vr 5 april    De mens - dementie en kunst
 Herman van Hoogdalem - kunstenaar- over zijn laatste boek.

 Dr. Anke Coumans over kunst in deze sociale context en kunststuden-

 ten  over hoe vanuit de ontmoeting tot beeldend werk te komen.  

        
Vr 12 april De grillen van Dr. Alzheimer  
 Toine Heijmans, schrijver en Volkskrant columnist, over de dementie 

 bij zijn vader. Heijmans is ook bekend van het verfilmde boek Op zee.   

 I.s.m. Noordenveld Leest. Kaartverkoop bij boekwinkel 

 Daan Nijman (ook online), de bibliotheken en K38. 

  
Vr 19 april Gedichtenavond
 Arjen Boswijk, dichter, over zijn ervaringen in Maartenshof.

 Uitslag van de Gedichtenwedstrijd met juryvoorzitter John Vorenkamp. 

      

Behalve de lezingen zijn alle activiteiten ’s middags van 14 - 15 uur met eventuele 
uitloop, in K38. Deelname kost € 5,- p.p., dat is inclusief toegang tot de expositie en 
een kop koffie/thee. Door het beperkte aantal plaatsen is tevoren aanmelden nodig 
via: dementie@kunstencentrumk38.nl

...............
 R o n d l e i d i n g e n  

Wo 3 april Aangepaste rondleiding
Do 4 april In een kleine groep. 

14.00 - 15.30 Aanmelden: dementie@kunstencentrumk38.nl

Di 9 april Rondleiding en bijeenkomst 

10.00-12.00 Speciaal voor de mantelzorgers. 

 Kosten € 2,- p.p. incl. koffie/thee. 

 Aanmelden: dementie@kunstencentrumk38.nl

...............
 E x t r a
 

Zo 21 april  Balkan muziek 
1e Paasdag Offenes Fenster, Hildegard Sarrazin (saxofoon)

 en Hans Rosinga (accordeon) spelen bij de expositie 

 serene en hartstochtelijke muziek.  

Ma 22 april  Meet & Greet met de kunstenaars

2e Paasdag Martijn Meulenbelt, piano 

 Uitslag publieksprijs gedichtenwedstrijd.

 ...............
 D i v e r s e n  i n  K 3 8
 

30 maart t/m CRDL - een interactief contacthulpmiddel én kunstobject 

22 april Aanraking tussen mensen wordt vertaald in geluid. 

 Wo t/m zo Tovertafel  - interactieve lichtprojecties 

13.00 - 17.00 Speelse verleiding van mensen om in beweging te komen. 

  Muur - kunstproject Before-I-die-I-want-to-Wall 

 Uitnodiging om wensen en verlangens te delen. 

  Quilts - Marjo van der Leeuw uit de serie Dementie. 

  Een videohoek met liedjes en filmpjes, en een leestafel. 

  Te bekijken én te ervaren tijdens openingstijden K38. 

...............
 S p e c i a l e  a c t i v i t e i t e n  e l d e r s
 

29 maart -  Expositie Groenzorg Norg  
30 april in Bibliotheek Norg tijdens openingstijden. Toegang gratis. 

 Schilderijen en foto’s van cliënten, met het thema ‘Natuur’. 

  Brink 1, Norg. Info: info@groenzorgnorg.nl of tel. 06-55100987.

Za 30 maart Zorgmarkt Ouderenopvang Roden
14 - 17 uur Allerlei organisaties presenteren hun ‘produkt’. Toegang gratis.  

  Vasalis-gebouw, Rietdekker 9, Roden.  

  Info: info@ouderenopvang-roden.nl of tel. 050-2086888. 

 

Wo 10 april Open inloopochtenden 
Wo 17 april Informatie over dementie in Bibliotheek Roden   

Wo 24 april Films van vroeger. Ruimte om elkaar te ontmoeten. 

9.30 - 11.00 De Dementheek Leek laat uitleenmaterialen zien 

 t.b.v. mensen met dementie. Toegang gratis. 

 www.dementheek.nl   Info:info@bibliotheekroden.nl 

    

Di 16 april  Aap, Noot, Mies 

Do 25 april Beleef opnieuw het leesplankje en de boekjes van Ot en Sien 

14.00 - 15.30 tijdens een rondleiding in het Scheepstra Kabinet.

 Kosten € 7,50 voor 2 personen. 

 Aanmelden: alie.folkerts@planet.nl of  tel. 06-46791410. 

 

Wo 17 april Leisure Seeker 
20.00 uur Film in Cinema Winsinghhof 

 Een bejaard stel maakt een laatste roadtrip samen 

 dwars door de Alzheimer heen. 

  Kosten € 7,50 p.p. Winsinghhof Brink 10, Roden. 

 (www.theaterroden.nl) 

 

Do 2  mei Guido Lamm
19.30 - 21.00 Optreden in Alzheimer Café Noordenveld 

 Het ontroerende programma De kracht van de liefde.

 i.v.m. 5-jarig bestaan ACN. 

  Toegang gratis, opgeven niet nodig.

 Hotel Langewold, Ceintuurbaan Nrd 1, Roden.

 Info: alzheimercafe@welzijninnoordenveld.nl 

 Tel.: 050-3176500

 (www.guidolamm.com)
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