GOED NIEUWS BRIEF
EERSTE HUURDERS IN BROEDPLAATS DE HELLEMA
De eerste groep huurders zijn al lekker aan het werk. Edelsmid Marja Schilt is begonnen in
haar nieuwe unit. Kunstenaars Richard Klapwijk en Marlien Venema zijn volop bezig in hun
ateliers van Hal A
Sinds de feestelijke start van De Hellema op 8 mei wordt er keihard gewerkt in de hallen. De
aannemer HLE is op stoom. Het internet is aangelegd en de verwarming wordt nu
geïnstalleerd in opdracht van Stichting Broedplaats aan de Zaan.
Hoewel we iets achterlopen op de planning zit de vaart er goed in. De Hal A is af en in de
overige hallen B en C zijn de studio’s al ingebouwd. De komende twee maanden, september
en oktober, worden de puntjes op de i gezet in. Veel huurders uit de Honig hebben zich
aangemeld en hebben een optie genomen op een studio. In B en C zijn nog maar enkele
studio’s te huur.
De gemeenteraad heeft de subsidie voor de verbouw van de theaterzaal voor Theatermijn
goedgekeurd. Gefeliciteerd Theatermijn. De onderhandelingen met de Boulderhal – in de
grootste en hoogste Hal D – lopen nog en zitten in een afrondend stadium.
In Hal A zijn prachtige en ruime studio’s met mooi noorderlicht zijn nog bijna allemaal
beschikbaar.

Daarom zoeken we met spoed huurders voor de studio’s in Hal A: zegt het
voort, zegt het voort.

CAWA
Kunstenaars, ambachtslieden kunnen meedoen aan een CAWA-toets, Met een positieve
CAWA-toets wordt er korting op de huur gegeven.
Om voor een huurcontract in hal A of B in aanmerking te komen moet je in principe een
recente CAWA-goedkeuring hebben. Veel mensen zijn daar nu mee bezig.
Wij hopen dat iedereen door die CAWA-selectie komt en zoveel mogelijk mensen uit de
Honig een plek in de Hellema kunnen krijgen.
Vanaf deze week gaan we de kantine van de Hellema inrichten tot een prettige
ontmoetingsruimte. Zolang we nog geen horeca partij als huurder hebben gevonden
(kandidaten gezocht !!!) gaan we deze ruimte zelf tot het kloppende en inspirerende hart
van de Hellema maken. Alles wat deze ruimte tot een mooie culturele plek aan de Zaan kan
maken is welkom; van koffiemachine tot palmbomen, van installaties tot schilderijen.
BESTUUR
We zoeken een huurder voor het Bestuur van Stichting Broedplaats aan de Zaan! Wil je in
het bestuur neem dan contact op met Els Bakker via de Hellema mail. info@dehellema.nl
UITMARKT
Zaterdag 7 september houden we een mini ‘kunstschilder’ event op de UITmarkt op de
Rozengracht in Zaandam. Komen jullie ook langs?

Samen van Broedplaats De Hellema iets moois maken
Elke donderdag van 12 tot 14 uur is er kijkdag in de Hellema.

