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Ateliers ’t Duifje Arnhem 

Op 10 juli was er een kennismakingsborrel voor de 

toekomstige huurders van het Duifje complex. De meeste 

nieuwe huurders van de ateliers waren aanwezig en de 

architect gaf een toelichting op de verbouwing. De 

initiatiefnemers van het gezondheidscentrum en de 

therapeuten die in het hoofdgebouw gaan huren hebben hun 

plannen toegelicht. 

We hopen in december de 14 ateliers in de kapschuur te kunnen verhuren.  Er zijn een aantal opties 

op ruimten vervallen, bij zo’n lange aanloopperiode wijzigen de plannen nog wel eens. Hierdoor is 

het nu weer mogelijk om je aan te melden voor een van de volgende ruimten: (permanente ateliers!!) 

- Groot atelier, nokhoogte ruim 8 meter ! begane grond 46 m2, vide 20 m2, opslagzolder 22 m2. 

De huur bedraagt € 312,00 p.m. ex btw, service/energie € 85,00 p.m. 

- Atelier begane grond  30 m2  Huur € 133,00 p.m. ex btw , service/energie € 38,00 p.m. 

- Atelier 1e verdieping 59 m2  Huur € 260,00 ex. btw, service/energie € 74,00 p.m. 

- Atelier 1e verdieping 32 m2 Huur  € 137,00 ex btw, service/energie € 39,00 p.m. 

- Atelier 1e verdieping 44 m2 Huur  € 192,00 ex btw, service/energie € 55,00 p.m. 

Afscheid Waalbandijk 22 Nijmegen 

Na 3 jaar heeft SLAK afscheid  genomen van dit pand. 

Veel kunstenaars en de organisatie van de Gebroeders van Limburg 

hebben een nieuwe plek gevonden in het voormalige hoofdkantoor van 

Talis in  de Wezenlaan.  

 

SLAK werkt nog aan een nieuwe locatie voor Derde Wal.   

Denkkaders voor kunst en filosofie 

 

Kunst en filosofie zijn een dynamisch duo dat ons nieuwe inzichten op paradigma’s geven. Zij dagen 

ons uit om anders naar de werkelijkheid te kijken. Waar taal zijn grenzen bereikt om ons denken te 

vertegenwoordigen, waar vanzelfsprekendheid het denken verlamd, daar nemen de kunsten het over. 

Filosofie ondersteunt de kunst en vertelt de gedachtegang.  

 

Kunst en filosofie leren ons actief na te denken,  kritisch om te gaan met de beschikbare informatie, 

gaan kaders nauwkeurig na en bevestigen of verwerpen overtuigingen. Een flinke dosis relativeren en 

reflectie door het venster van kunst en filosofie is voor iedereen weggelegd. 



Daarom organiseert Denkkaders in samenwerking met 

kunstenaars bijeenkomsten. Een inspirerend treffen door 

kunst en filosofie toe te passen op persoonlijke 

vraagstukken, hete maatschappelijke hangijzers en het 

bedrijfsleven. 

 

Mijn naam is Sabine Winters. Als vierdejaars filosofe in 

opleiding, werk ik vanuit mijn onderneming Denkkaders 

met een flinke dosis positiviteit, aan een breder draagvlak 

voor de kunst en filosofie. 

Denkkaders zet zich in als positieve katalysator voor creatieve initiatieven, verbind, organiseert, 

publiceert, bouwt op, zoekt uit en werkt samen. 

Sabine Winters www.denkkaders.nl info@denkkaders.nl+31630023126 

 

 

Antikraakwoonruimte beschikbaar 

Per direct zijn er 3 antikraak woningen beschikbaar in de gemeente Driebergen. 

2 woningen in het centrum met parkeerplek en 1 woning aan de rand van het bos ook met 

parkeerplek en opslagruimte. 

Mocht je interesse hebben of iemand weten die per direct op zoek is naar een antikraak 

woonruimte, mail dan naar algemeen@slak.nl voor meer informatie. 

SLAK heeft regelmatig antikraakwoonruimte beschikbaar in Arnhem en Nijmegen, om op de hoogte 

te blijven kun je onze Facebookpagina in de gaten houden! 

 

Facebook 

De Facebookpagina van SLAK (Slak Slak Slak) is gedeactiveerd. (teveel vrienden  ) 

Daarom heeft SLAK een nieuwe pagina aangemaakt speciaal voor non profit organisaties. 

 

U kunt geen vrienden meer worden met SLAK maar ons wel leuk vinden of berichten delen! 

 
SLAK Atelierbeheer 

 

 

Zoekt u een atelierruimte? Kijk dan eens op de SLAK aanbiedingenlijst! 
 
 

 Facebook www.slak.nl 026-3515438 algemeen@slak.nl 
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