Synagoge van Enschede

Huisregels
Onze Synagoge is in gebruik als gebedshuis.
Dit betekent, dat er een aantal huisregels in acht genomen moeten worden:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Mannelijke bezoekers dienen in de synagoge een hoofdbedekking te dragen. Er zijn vers
gewassen keppeltjes te leen, eventueel is uw eigen hoofddeksel ook te gebruiken.
Alle bezoekers dienen gepast gekleed te gaan, schouders, knieën en buik bedekt.
Roken is in de hele Synagoge niet toegestaan, ook niet in de bezoekersruimte.
Onze Synagoge is koosjer, u mag geen eten en drinken mee naar binnen te nemen. U
kunt deze ingepakt achterlaten bij de garderobe. In de bezoekersruimte van de Synagoge
kunt u koffie, thee en koek kopen.
Tassen dienen te worden achtergelaten bij de garderobe. Hier is meestal toezicht tijdens
de openingstijden, maar wij kunnen geen verantwoordelijkheid voor uw eigendommen
nemen.
Kinderen zijn welkom onder toezicht van een volwassene.
Fotograferen is geoorloofd voor niet-commerciële doeleinden.
Aanwijzingen en beslissingen van onze medewerkers dienen gevolgd te worden.
Het geven van rondleidingen is voorbehouden aan onze kundige medewerkers.

Bereikbaarheid
•
•
•

De Synagoge ligt op loopafstand van het bus- en treinstation van Enschede en van
parkeergarages in het centrum.
In de straten bij de Synagoge kunt u betaald parkeren. Op zondagen, behalve
koopzondagen, is het parkeren hier gratis.
De Synagoge is ook op loopafstand van de parkeergarages in het centrum.

Toegankelijkheid
•
•
•

Op dit moment is de Synagoge helaas niet voor rolstoelen toegankelijk zonder tillen.
Eenmaal binnen is het gebouw grotendeels gelijkvloers. Een rolstoel en een rollator zijn
beschikbaar.
De lift naar de feestzaal heft maximaal 250 kg. De activiteiten in deze zaal zijn dus ook
met een rolstoel bereikbaar.

Giftshop
•
•
•
•
•

W:
A:
E:
T:

In de bezoekersruimte is de Sjoel-shop.
Hier kunt u bij een kopje thee of koffie gezellig napraten.
Koop hier Judaica, boeken en cadeau’s,
Uw adres voor koosjere wijn, matzeproducten en andere koosjere versnaperingen.
Ook voor uw (klein)kinderen is er wel iets van uw en hun gading.
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