Nieuwsbrief SLAK maart 2016
Avonturiers gezocht voor een spectaculaire plek in Nijmegen

In de Nijmeegse wijk Bottendaal staat een verwaarloosd seinhuisje.
Dit seinhuis is het laatste van het ‘paddestoel’-type in Nederland en daardoor in
architectuurhistorisch opzicht uniek/zeldzaam. Meer info.
SLAK heeft er in samenwerking met de bewonersorganisatie Bottendaal voor gezorgd dat het
gebouw weer aangesloten kan worden op water en elektra. In principe is het pand beschikbaar tot
eind 2019, tenzij NS het pand eerder kan verkopen.
SLAK zoekt initiatieven die een plan hebben om het gebouw een culturele functie te geven. Aan het
gebouw zelf zal nog veel moeten gebeuren (leegruimen, installaties herstellen, schilderen, glas
vervangen, etc.), het is een unieke plek met veel mogelijkheden: galerie/exporuimte, presentatieprojectruimte, ontmoetingsplek.
SLAK levert het gebouw in de huidige staat, met water en elektra aansluiting en vraagt slechts een
symbolische vergoeding van € 50,- per maand, energie- en overige kosten komen op naam van de
gebruiker.
Heb je een plan dan kun je dit voor 1 april indienen bij Pim Coenen: p.coenen@slak.nl Het plan
wordt beoordeeld op haalbaarheid, culturele invulling en meerwaarde voor de buurt. Het plan hoeft

(nog) niet helemaal uitgewerkt te zijn. SLAK zal vervolgens één of meerdere plannenmakers vragen
om een verdere uitwerking. Het seinhuis kan dan ook van binnen bezichtigd worden.

Driekoningenstraat 16 Arnhem
Ben of ken je iemand die op zoek is naar een ruimte om te oefenen met een theater- dans- of
aanverwante groep? Dan hebben wij misschien iets interessants voor jou!
In ons pand aan de Driekoningenstraat in Arnhem is
plek voor een club die een aantal dagen of avonden in
de week gebruik wil maken van een mooie grote
ruimte in het voormalige Posttheater in het
Spijkerkwartier.
De ruimte wordt gedeeld met de Stadcompagnie, een
actief stadskoor dat hier meerdere malen per week
repetities heeft. Ben je geïnteresseerd in de ruimte?
Kijk dan eerst de sfeerbeelden in het filmpje over de Stadscompagnie.
Nog steeds enthousiast? Neem dan contact op met Pim Coenen: p.coenen@slak.nl

Nieuwe medewerkers SLAK
Maarten de Jongh is vanaf 1 maart niet meer werkzaam als coördinator onderhoud bij SLAK.
We bedanken Maarten voor de werkzaamheden die hij de afgelopen drie jaar heeft verricht.
Geert de Lange is de nieuwe coördinator onderhoud. Het afgelopen jaar werkte hij
al bij SLAK als medewerker beheer. Geert werkt van maandag tot en met
donderdag en is bereikbaar via g.delange@slak.nl of 026-3515438, optie 2 in het
keuzemenu. Voor alle reparatieverzoeken en onderhoudsvragen kunt u contact met
hem opnemen.
Bonne Beukema werkt sinds kort weer bij SLAK als medewerker beheer/opzichter.
Bonne voert diverse klussen uit en zal de opleveringen gaan uitvoeren.
Hij werkt op maandag, dinsdag en donderdag en is bereikbaar per e-mail:
b.beukema@slak.nl
Verder heeft SLAK begin maart Susanne de Haan in dienst genomen als
directiesecretaresse.
Zij ondersteunt de directeur met diverse werkzaamheden. Hierdoor krijgt hij meer
tijd om zich bezig te houden met zijn hoofdtaken.
Zij is van maandag tot en met donderdag aanwezig en telefonisch bereikbaar via het
algemene telefoonnummer 026-3515438 en via e-mail: s.dehaan@slak.nl

Bekijk het actuele atelieraanbod op: SLAK aanbiedingenlijst.
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