BUURTKAMER
CORANTIJN
Haalt het beste uit de buurt!
Buurtkamer Corantijn ligt middenin de Postjesbuurt en wordt door
vrijwilligers gedragen: een plek waar mensen samenkomen, op
ideeën komen en in actie komen. Er zijn vaste en wisselende
activiteiten. Denk aan Buurtspreekuur, Repair Café, Theesalon,
Chi Kung voor ouderen, Mindfulnesstraining, Groenspreekuur en
de maandelijkse Buurtborrel. Kijk voor actuele informatie over deze
en andere activiteiten op onze website: www.buurtkamercorantijn.nl
of meld u aan voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar
nieuwsbrief@buurtkamercorantijn.nl.
Heeft u zelf een idee of initiatief? Wilt u iets organiseren? Mail dan
naar idee@buurtkamercorantijn.nl of kom langs bij de Buurtkamer.
Op het Buurtspreekuur en bij onze coördinator kunt u terecht met
al uw vragen. We denken graag met u mee.
Onze ruimtes zijn ook te huur voor bijvoorbeeld vergaderingen,
feestjes, cursussen en exposities. Of als rustige werkplek en/of
praktijkruimte. Kijk voor prijzen en beschikbaarheid van de ruimtes
op de achterkant van deze flyer.
Steun Buurtkamer Corantijn en wordt vriend
vanaf € 1,- per maand. Vrienden ontvangen
uitnodigingen voor de buurtborrel en andere
activiteiten, plus korting op de huur van onze
ruimtes. Meer weten of aanmelden? Mail naar:
vriendworden@buurtkamercorantijn.nl

Voor het huren van ruimte(s):
reserveren@buurtkamercorantijn.nl
Aanmelden periodieke nieuwsbrief:
nieuwsbrief@buurtkamercorantijn.nl
Voor ideeën: idee@buurtkamercorantijn.nl
Algemeen: info@buurtkamercorantijn.nl

Buurtkamer Corantijn
Corantijnstraat 25
1058 DB Amsterdam
020-7539531
www.buurtkamercorantijn.nl
info@buurtkamercorantijn.nl

RUIMTES TE HUUR

Voorruimte 25 m2

U kunt ruimtes huren voor o.a. vergaderingen en bijeenkomsten,
lezingen, workshops, trainingen, exposities, spreekuren, presentaties,
(kinder)feestjes, yoga, meditatie, teken/zangles en als werkplek.
De ruimtes zijn 7 dagen per week te huur in dagdelen:
08:30 - 12:30 uur | 13:30 - 17:30 uur | 18:30 - 22:30 uur
Tarieven en voorwaarden: 35 euro per ruimte per dagdeel, feestjes
75 euro (alle ruimtes tezamen). Bij regelmatig gebruik kunnen wij
korting bieden. De borg is 25 euro.
Interesse? Zie www.buurtkamercorantijn.nl of stuur een e-mail naar
reserveren@buurtkamercorantijn.nl. Vergeet niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden en de datum plus het dagdeel
dat u wilt reserveren.

BUURTKAMER
CORANTIJN

Kelder 50 m2

Laag plafond en geen ramen

Lounge 35 m2
Faciliteiten in Buurtkamer Corantijn: WiFi, projectiescherm,
koffie/thee, keuken, servies. Tafel(s) en stoelen kunnen worden
bijgeplaatst. Op aanvraag kan Buurtkamer Corantijn een lunch
laten verzorgen.

