
 

 Nieuwsbrief SLAK april 2014 

 

Ateliers ’t Duifje gaan definitief door! 

 

SLAK en de nieuwe eigenaar van het complex ’t Duifje 

hebben overeenstemming bereikt over de realisatie 

van 14 permanente ateliers. Een mijlpaal waar we 

trots op zijn! 

 

Op diverse ateliers zijn inmiddels opties,  er zijn nog 

een aantal ateliers beschikbaar.  Op de begane grond 

zijn grote ateliers met vide en entresol, kleinere 

ateliers met vide, een atelier met 2 verdiepingen , op de eerste verdieping zijn 3 ateliers. 

 

De huurbedragen liggen gemiddeld op  € 48,00 per m2 per jaar, waarbij de grootste ateliers 

op ongeveer € 45,00 per m2 per jaar komen (entresol telt namelijk niet volledig mee) en de 

overige ateliers op ongeveer  € 50,00 per m2 per jaar. 

 

Het service/energiebedrag zal rond de € 15,00 per m2 per jaar liggen. De exacte prijs per 

atelier zal binnenkort worden vastgesteld, het gemiddelde ligt inmiddels vast. 

 

Naast de ateliers wordt er nog een aparte 

gezamenlijke buitenwerkruimte 

gerealiseerd. 

Tevens komt er  een gezondheidscentrum 

en een wijkcentrum. De atelierhuurders 

kunnen dan ook gebruik maken van de 

kantine met terras. 

 

U kunt zich dus nog aanmelden ! Er is een 

PDF brochure beschikbaar met tekeningen 

en plattegronden.  

Deze kunt u downloaden via deze link. U kunt uw voorkeur mailen aan a.deblank@slak.nl  bij 

voorkeur meer dan één.  

 

Voor ruimte E zijn al meerdere optanten. 

 

 

http://www.slak.nl/wp-content/uploads/duifje-maart-2014-presentatie-nexit.pdf
mailto:a.deblank@slak.nl


 

Nieuwe service voor SLAK- huurders: 

kunstenaarsverzekeringen 

 

Meijers heeft in samenwerking met Stichting Atelierbeheer SLAK voor u als kunstenaar een 

speciaal verzekeringspakket samengesteld: het Kunstenaarspakket. 

Dit product combineert relevante schadeverzekeringen in een verzekeringspakket.. 

Het kunstenaarspakket kent een aantal basispakketten, toegespitst op verschillende soorten 

kunstenaars: 

 De kunstenaar van tastbare kunst 

 De podiumkunstenaar 

 De kunstenaar van nieuwe media 

In elk pakket zit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en afhankelijk van de 

discipline een kunst , transport, elektronica of instrumentenverzekering. Op onze website vind u alle 

informatie over de verschillende verzekeringspakketten en aanmeldingsformulieren: 

kunstenaarsverzekeringen 

 

 

SLAK zoekt webmaster op afroepbasis 

 

Wanneer wij technische problemen ondervinden of technische vragen hebben willen wij graag terug 

kunnen vallen op een webmaster.  

Tijdens kantooruren moet deze vlot voor ons aanpassingen kunnen doen. Het betreft dus incidenteel 

werk. 

Stuur je CV en gevraagd uurtarief naar f.roffel@slak.nl o.v.v. webmaster. 

 

De Kas in Lent 

 

Onlangs was de aftrap van een nieuw bijzonder project van Stichting SLAK. In Lent bij Nijmegen gaat 

SLAK samen met diverse maatschappelijke ondernemers een oude Kas voor minimaal tien jaar 

transformeren tot een nieuwe ontmoetingsplek in de Waalsprong.  

http://www.slak.nl/kunstenaarsverzekeringen/
mailto:f.roffel@slak.nl


In de oude kas van circa 2500m2 komen ateliers en is ruimte voor horeca, winkeltjes, een bakker en 

andere initiatieven die bijdragen aan een prettig leefklimaat.  

Voor kunstenaars is het mogelijk om zelf een atelier te bouwen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 

van tweedehands materiaal. Oude bouwmaterialen kunnen zo een tweede leven krijgen. 

Ben je ook geïnteresseerd in een Zelfbouwatelier in de Kas dan kun je contact opnemen met 

algemeen@slak.nl 

Er komen in de kas circa 10 tot 15 ateliers tussen de 20 en 60m2. 

 

 

Het pompstation in Lent: Das Kabinett 

Stichting Atelierbeheer SLAK heeft er weer een nieuw pand 

bij. In het voormalige  pomphuis van Vitens aan de dijk in Lent 

wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van Das Kabinett. 

Het industriële gebouw, gelegen op fietsafstand van de 

binnenstad van Nijmegen, wordt in de komende weken 

omgetoverd tot ‘huiskameratelier’ waarbij de nadruk ligt op: 

kunst, vintage en design. Das Kabinett wordt een plek waar 

kunstenaars kunnen werken in een huiselijke sfeer en waar 

tegelijkertijd hun werk en de complete huiskamerinrichting te koop zal zijn.  

Daarnaast zal Das Kabinett ruimte bieden aan sociaal culturele  evenementen zoals exposities, 

lezingen, workshops, filmavonden en kleinschalige concerten en theatervoorstellingen. Het is de 

bedoeling dat dit een levendige en laagdrempelige culturele plek wordt met een tijdelijk karakter en 

ruimte voor experiment.   

Opening mei 2014 

 

Tussentijds 

 

De afgelopen maand waren er veel ontwikkelingen bij Tussentijds.  

In Nijmegen moesten we helaas afscheid nemen van de voormalige SNS-bank aan  het Keizer Karel 

plein. Op deze prachtige locatie had Het eerste uur een vliegende start. Zij zijn nu verhuisd naar de 

Priemstraat 57. In dit voormalige gebouw van de Olifant huis nu een van de leukste galeries van 

Nijmegen.   

In Arnhem werden de afgelopen 6 weken twee mooie locaties geopend. We zijn heel blij met Het 

Pakhuis en HO Mulder. 

 

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

 

mailto:algemeen@slak.nl
http://www.hetpakhuisarnhem.nl/
http://www.hetpakhuisarnhem.nl/
https://www.facebook.com/homulderstore
http://twitter.com/SLAKAteliers
http://www.facebook.com/slak.atelierbeheer
http://www.slak.nl/

