
 

  

Vrijdag 10 september vindt de Collegedag Natuur plaats in de Zuiderkerk in Amsterdam. 

Hierbij sturen we u de laatste praktische informatie. 

Datum: 10 september 2021 

Programma: 10.00 – 16.10 uur (deuren openen om 9.30 uur) 

Locatie: Zuiderkerk, Amsterdam 

Adres: Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam 

Sprekers en programma 

Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom en ontvangen wij u graag met een kopje koffie of 

thee. Om 10.00 uur begint het programma. Informatie over de sprekers, de colleges en 

het volledige programma vindt u in het programmaboekje onderaan de eventpagina. 

Neem uw ticket mee 

Uw ticket die u per mail heeft ontvangen kunt u uitgeprint of op uw telefoon tonen bij 

binnenkomst. Staat er op uw ticket nog een oude datum, ook dan voldoet dit ticket als 

toegangsbewijs. U kunt uw ticket terugvinden op uw persoonlijke pagina zodra u inlogt 

met het mailadres waarmee uw bestelling heeft gedaan op: www.filosofie.nl/mijn-

account. Ondervindt u problemen met het inloggen, of kunt u uw ticket niet meer 

terugvinden, mail dan naar redactie@filosofie.nl. 

Richtlijnen en gezondheidscheck  

Tijdens dit evenement is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Wel vragen we u 

vriendelijk de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen: houd afstand, vermijd drukte, 

nies of hoest in uw elleboog, en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en regelmatig 

tussendoor. Ook kunt u naar eigen behoefte een mondkapje dragen. We verzoeken u 

thuis te blijven als u verkoudheidsklachten heeft. 

Looproutes en placering 

Onze medewerkers geven aan waar u kunt lopen en waar u plaats kunt nemen in de zaal. 

Komt u uit één gezelschap dan kunt u naast elkaar plaatsnemen. Bezoekers die als eerste 

arriveren, worden het meest vooraan geplaatst. 
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Garderobe en catering 

In de Zuiderkerk is een garderobe aanwezig waar jassen en kleine tassen kunnen worden 

opgeborgen, maar we raden u aan niet te veel mee te nemen. Tijdens de koffiepauzes is 

er onbeperkt koffie en thee beschikbaar. Tijdens de lunchpauze worden er luxe broodjes 

met vlees, vegetarisch en veganistisch beleg en vers sap geserveerd. 

Openbaar vervoer en parkeren 

Reist u met het OV? Het metrostation Nieuwmarkt (uitgang Nieuwe Hoogstraat) bevindt 

zich op steenworp afstand. Verder zijn en er zijn diverse parkeergarages binnen 5 minuten 

loopafstand (onder Stopera, P1 Waterlooplein garage onder Albert Heijn in de 

Jodenbreestraat en garage Markenhoven in de Valkenburgerstraat). 

Voor voordelig parkeren verwijzen wij u naar een P+R-locatie aan de rand van de stad. 

Wij wensen u alvast een mooie dag toe en hopen u op 10 september in goede gezondheid 

te mogen begroeten. 

Ga terug naar programma & sprekers >  
  

  

  

 

  
 

  
 

  

  

  

Volg Filosofie Magazine ook op 

  

 

Copyright © 2021 F&L Media  

Contact 
 

 

https://fnl.bdbea.nl/click?baseDriverId=5335632305979178109&sendHouseId=15614949&artikelId=7243&url=https%3A%2F%2Fwww.amsterdam.nl%2Fparkeren-verkeer%2Fparkeren-reizen%2F%3Futm_source%3Dnieuwsbrief_fm%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFNL265_CM4%26utm_content%3DActie%20header_FNL_ActieMail_Nieuwsbrief
https://fnl.bdbea.nl/click?baseDriverId=5335632305979178109&sendHouseId=15614949&artikelId=7243&url=https%3A%2F%2Fwww.filosofie.nl%2Fcollegedag-natuur%2F%3Futm_source%3Dnieuwsbrief_fm%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DFNL265_CM4%26utm_content%3DActie%20header_FNL_ActieMail_Nieuwsbrief
https://www.fnl.nl/?utm_source=nieuwsbrief_fm&utm_medium=email&utm_content=template_footer&utm_campaign=FNL265_CM4
https://www.filosofie.nl/contact/?utm_source=nieuwsbrief_fm&utm_medium=email&utm_content=template_footer&utm_campaign=FNL265_CM4
https://www.facebook.com/FilosofieMagazine
https://twitter.com/filomag
https://www.youtube.com/user/filosofiemagazine

