
 

Lieve Chanoeka-medewerker! 

 

Hierbij ontvang je de allereerste Chanoeka Utrecht Nieuwsbrief, speciaal voor onmisbare mensen zoals jij: 
mensen die meehelpen bij het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse Chanoekaviering in Utrecht. 
Hiermee steun je de Joodse gemeenschap in Utrecht én – hoe mooi! - help je mee om het licht van het 
Jodendom in Utrecht beschikbaar te maken. Daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk om dit bijzondere 
feest met elkaar mee te mogen maken, toch?! Maar, zijn we er niet een beetje vroeg bij dit keer? 

Het is nog geen zomer: toch al Chanoeka? 

Ja, nu al Chanoeka inderdaad. De voorbereidingen voor een nieuwe ronde zijn zelfs al in januari begonnen. 
Er is bijvoorbeeld al een locatie besproken (de Mariaplaats!) en er worden al gasten en sprekers 
uitgenodigd. Het aantal bezoekers neemt elk jaar toen en dit merken we ook in de organisatie. Des te 
belangrijker om als medewerkers goed af te stemmen. Daarom hebben we nu al een aantal data geprikt 
waarop we als medewerkers bij elkaar willen komen om Chanoeka voor te bereiden, maar óók om de band 
met elkaar te versterken.  Jouw aanwezigheid is hierbij zeer gewenst! Je vindt de data op blz 2. 
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Hartelijke groet vanuit het Chanoeka-kernteam 
Fam. Heintz, Rianne Meijer, Antien Ninaber, Max & Henny Vermeulen en anderen… 
 

Zondag 22 december 2019 
       Chanoeka Utrecht 
            17:00-18:00 

 
 

 

Je kunt op heel veel manieren meehelpen, vooraf, tijdens en achteraf:  

• Organiseren (vooraf) en inventariseren spullen (achteraf) 
• Opbouwen podium of ‘licht’ klaarzet/inrichtwerk, zondag vanaf 10:00u 
• Afbouwen en opruimen, zondag na 18:00u 
• Flyers en posters uitdelen in wijken Utrecht, digitale publiciteit 
• Contactpersoon voor pers en media  
• Geluid en techniek, video-opname, Facebook-Live regelen etc. 
• Wegwijzer en aanspreekpunt zijn voor publiek en verkeer op zondag 
• Kinderwerk: er is een aparte tent met knutselwerkjes voor de kinderen 
• Verkoop lekkernijen, Joodse spelletjes, boekjes en leuke dingen (Judaïca) 
• Mobiel doneerpunt beheren: mensen die ter plekke financieel doneren 

Heb je al vaker meegeholpen met Chanoeka Utrecht? Je bent dan vast al 
betrokken bij een team. Vind je het leuk een keer wat anders te doen?  
Geef het aan! Stuur een mailtje naar vriendenjoodsutrecht@gmail.com. 

Hoe kun jij meehelpen bij Chanoeka Utrecht? 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

www.chanoeka.info 

                 >     aanmelden voor 1 juli s.v.p.      < 

Datum  : Zondag 7 juli 201 
Tijd  : start om 16:00 uur - tot max. 18:00 uur 
Verzamelplek : Mariaplaats voor het Conservatorium 
Groep  : maximaal 15 mensen 
Kosten  : vrijwillige bijdrage van €8,- per persoon 
Aanmelden : mail naar vriendenjoodsutrecht@gmail.com 
                             of bericht naar 06 51515789, Rianne Meijer. 

 

Belangrijke data 

Chanoeka Utrecht 2019 

 

Zie ook www.vriendenjoodsutrecht.org 

Hier vind je de belangrijke data in aanloop naar Chanoeka én een etentje achteraf:  

!! Zondag 7 juli 16:00 uur Wandeling Joods Utrecht 
Helemaal speciaal voor Chanoeka-medewerkers wordt er een Gilde-wandeling door Utrecht verzorgd, met als thema, 
hoe kan het ook anders: Joods Utrecht. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! Onder leiding van een deskundige gids 
én de familie Heintz verkennen we de Joodse geschiedenis van Utrecht. Deze wandeling is speciaal voor Chanoeka-
medewerkers. Er is plek voor maximaal 15 personen en er wordt een bijdrage gevraagd van €8,- per persoon. 
 
Wil je mee? Meld je dan voor 1 juli aan  via: vriendenjoodsutrecht@gmail.com of via 06 51515789 (Rianne Meijer). 
Ook nieuwe medewerkers zijn welkom, of mensen die het overwegen om mee te gaan werken. 

Ø Zondag 8 september: Klein Chanoeka-overleg voor de teamleiders.  
Ø Zondag 3 november: Klein Chanoeka-overleg voor de teamleiders.  

!! Zondag 8 december: Groot Chanoeka Overleg voor alle medewerkers  
Start: 19:00 uur aan Singel 77 te Odijk 
Dit is het laatste overleg voor Chanoeka op zondag 22 december. De aanwezigheid van alle medewerkers is belangrijk en 
wordt enorm op oprijs gesteld. In dit overleg hoor je de laatste belangrijke informatie en spreek je jouw teamleider. 
Ken jij in je eigen kring mensen die ook kunnen meewerken: neem ze gerust mee! 
 
Direct voorafgaand aan dit overleg, proberen elkaar nog op te zoeken, bijvoorbeeld door samen te eten. Of wie weet wil jij 
wel een leuke workshop aanbieden? Alle ideeën zijn welkom, stuur een berichtje via vriendenjoodsutrecht@gmail.com 
Uiterlijk in november zullen we hier met elkaar een besluit over nemen.  

Ø Zondag 22 december 2019: Chanoeka 
Dit is de zondag waar we het allemaal voor doen. Jouw hulp en steun zijn onmisbaar!  

 

Ø Zondag 12 januari 2020: gezellig etentje 
Het lijkt ons heel leuk om kort na Chanoeka met z'n allen naar kosher-restaurant Hacarmel in Amsterdam te gaan.  
We kunnen dan mooi nagenieten en terugblikken op Chanoeka. Het voorstel is dat iedereen voor zichzelf betaalt.  
En wie weet is er een sponsor om het toetje voor alle medewerkers te trakteren…?! 

 
Wandeling Joods Utrecht zondag 7 juli 2019 


