
 

 Nieuwsbrief SLAK april 2013 

 

 

 

SLAK panden in beeld 
 

In opdracht van SLAK is Ivonne Zijp op dit moment druk 

bezig om de eerste 50 panden te fotograferen. Het is de 

bedoeling dat uiteindelijk ons hele pandenbestand 

gefotografeerd wordt. Zo ontstaat een beeldenbank waar 

we uit kunnen putten voor onze website, nieuwsbrief en 

andere publicaties.  

 

Daarnaast willen we starten met een publicatie waarin 

een overzicht gegeven wordt van alle SLAKpanden. 

Aangezien het SLAKpandenbestand nogal fluctueert zal 

het een flexibele uitgave worden, zowel in boekvorm als 

in een digitale versie. De vormgeving is in handen van 

Doris Boerman. 

 

Het is de bedoeling  dat elk pand op dezelfde wijze 

gefotografeerd wordt: een totaalbeeld, kenmerkende 

details, een interieurfoto en een atelierfoto. 

 

De komende weken worden de beheerders van onze panden en in sommige gevallen ook huurders 

door ons benaderd met de vraag om aan dit project mee te werken, er zal dan een afspraak gemaakt 

worden om Ivonne Zijp de gelegenheid te geven om haar werk te doen. 

Wij rekenen op de medewerking van alle betrokkenen om dit project tot een succes te maken. 

 

 

Nijmegen heeft een nieuw theatertje! 
 

In de Krekelstraat 8 in Nijmegen is sinds 

een jaar een nieuw tijdelijk atelierpand in 

beheer bij SLAK. 

Naast Ateliers en werkruimte beschikt dit 

pand sinds kort ook over een een heus 

theatertje, het Greppeltheater. 

 

Dit theater is gebouwd door theatergroep Greppel en beschikt over 40 zitplaatsen voor kleine 

intieme voorstellingen. 

 

Meer informatie: www.theatergroepgreppel.nl 

 

 

Invoering van IBAN nummers bij SLAK 
 

De huidige acceptgirokaart wordt afgeschaft. 

Om  de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen willen we nu vast beginnen met het 

verzamelen van  gegevens. 

 

Graag willen wij u vragen om de volgende gegevens te sturen naar financieel@slak .nl : 

in de onderwerpsregel “IBAN gegevens en uw naam” 

 

In het bericht zelf zet u vervolgens uw bankrekeningnummer en IBANcode. 

Deze staat vermeld op de nieuwste pasjes of is op internet aan te vragen bij een IBANgenerator, 

bijvoorbeeld www. overopiban. nl  

 

Vanaf 1 juli 2013 kunt u betalen met IBAN 

Vanaf 1 februari gaan betalingen verlopen met de  nieuwe acceptgiro. 
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