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•

Einde in zicht van STOK in het Kruithuis?
Afgelopen dinsdag 7 maart heeft het bestuur van STOK in een gesprek met
de gemeente te horen gekregen dat eind juni 2017, met een uitlooptijd tot
1 januari 2018, het doek voor STOK zou vallen in het Kruithuis.
Er is in 24 uur echter al weer zoveel veranderd dat we, ook na de publicaties
in het BD, er helemaal niet zeker van zijn dit gaat gebeuren.
Er volgt nu eerst een gesprek met de wethouder cultuur, Huib van Olden om
het juiste toekomstbeeld te schetsen.

•

Ledenvergadering
Graag willen wij alle STOK-leden binnenkort uitnodigen voor een
samenspraakgelegenheid in het Kruithuis. Daarin zal de voortgang van
STOK, waar en hoe, centraal staan.
Wij verwachten een grote opkomst om het voortbestaan van STOK, en de
samenwerking met KUBRA, op wat voor manier dan ook te bewerkstelligen.

•

Expositie KUBRA
Afgelopen zondag 5 maart is de eerste expositie van KUBRA in het Kruithuis
van start gegaan. Onder grote belangstelling en met een openingswoordje van
weth. Eric Logister was het weer een aangename en sfeervolle samenkomst
met mooie muzikale intermezzo’s.
De tentoonstelling van 8 STOK-leden ter verwelkoming van KUBRA is te zien
op de bovenverdieping.

•

Contributie
In de vorige Nieuwsbrief brachten wij de contributiebijdrage aan de orde. Een
aantal STOK-leden heeft die al voldaan, echter nog niet iedereen. Misschien
is dit je in alle drukte ontgaan. Graag vragen wij om de contributie alsnog over
te maken (€ 30) op bankrekening; NL15 INGB 0009 1945 74 t.n.v. Stichting
STOK

•

Laatste kans?
Er zijn de komende maanden nog enkele mogelijkheden (weekenden, langere
periodes) om in het Kruithuis te kunnen exposeren. Neem contact op met
Willem Wandberg en bespreek de nog openstaande mogelijkheden. Of mail
naar stokproject@gmail.com
Grijp je kans nu het nog kan.
Namens bestuur STOK
Gerard van Selst
www.stokpunt.nl

