
Maak kennis met de creatieve ondernemers van Coehoorn Centraal!

13:00-16:00u 
met rondleidingen en workshops

zondag 11 juni
open dag

Op zondag 11 juni kunt u elk uur 
(13.15 uur, 14.15 uur en 15.15 uur) 
een korte presentatie bijwonen van de 
initiatiefnemers en meedoen aan de 
rondleiding. Startpunt is De Coehoorn, 
Coehoornstraat 17. 
In een aantal opengestelde panden kunt u 
kennismaken met onze ondernemers.



Coehoorn Centraal houdt open huis

13:00-16:00u 
met rondleidingen en workshops

zondag 11 juni
open dag
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de 
(deels) leegstaande panden van het ooste-
lijk deel van Coehoorn nieuwe gebruikers 
hebben gekregen. In een aantal - tijdelijk 
van de gemeente gehuurde - panden 
werken nu kleine ondernemingen aan 
veelal creatieve producten en diensten.
De stichting Coehoorn Centraal, die 
speciaal voor dit doel is opgericht, draagt 
zorg voor een goed beheer van de 
gebouwen en het stimuleren van een 
creatief werkklimaat.

Het Coehoornpark is voor u als bewoner 
wellicht het meest opvallende resultaat 
van onze aanwezigheid. Het park is aange-
legd door NL Greenlabel in samenwerking 
met talrijke vrijwilligers en met steun van 
de gemeente Arnhem. 
Inmiddels onderhouden buurtbewoners 
met steun van Coehoorn Centraal, in de 
persoon van parkregisseur Willem Jakobs, 
het park. Dat gebeurt met beperkte 
financiële middelen. 
Het park is alle dagen open, maar gaat 
op verzoek van omwonenden na zons-
ondergang op slot. De medewerkers van 
het naastgelegen Stella by Starlight zorgen 
voor het openen en sluiten van het park 
en houden een oogje in het zeil.

Op zondagmiddag 11 juni aanstaande 
houden de ondernemers open huis. We 
willen dan graag laten zien wie wij zijn 
en wat wij doen.
Wij nodigen u daarom graag uit om ons 
op zondagmiddag tussen 13.00 - 16.00 uur 
te bezoeken.
Elk uur (13.15 uur, 14.15 uur en 15.15 
uur) houden de initiatiefnemers een 
korte presentatie en leiden zij u graag 
rond. Dit vindt plaats in het gebouw De 
Coehoorn, Coehoornstraat 17. 
In een aantal opengestelde panden kunt u 
kennismaken met onze ondernemers.

Wij hopen u te ontmoeten op 
zondag 11 juni aanstaande!
Uiteraard is de toegang kosteloos.

Stichting en ondernemers van 
Coehoorn Centraal

Heeft u vragen, aarzel dan niet 
contact op te nemen via 
info@coehoorncentraal.nl


