Ik meld me aan bij de CHAJ Vriendenkring

Wat is CHAJ Den Haag?

Naam

In CHAJ, het nieuwe cultureel centrum voor
Joods Den Haag worden verleden, heden en
de toekomst van de Joodse gemeenschap in
Den Haag met elkaar verbonden.

Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnr.
Datum
Handtekening

Ik word lid van de CHAJ Vriendenkring voor:
O € 15 per maand
O € 50 per maand
O € 100 per maand
O € ...... per maand (zelf in te vullen)
Stuur dit formulier naar:
CHAJ Vriendenkring
Cornelis Houtmanstraat 11
2593 RD DEN HAAG
of per e-mail naar: chaj@joodsdenhaag.nl
Wij nemen vervolgens contact met u op.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

De missie van CHAJ is om met verschillende
culturele activiteiten de Joodse identiteit te vergroten. Daarnaast is er de ambitie om de relatie met de Haagse maatschappij te versterken
en zo zichtbaar te maken dat er al eeuwen een
actief Joods leven is en ook zal blijven in
Den Haag. De pijlers van CHAJ zijn educatie,
cultuur en maatschappelijke zichtbaarheid.
Meer informatie:
CHAJ
Cornelis Houtmanstraat 11
2593 RD DEN HAAG
T (070) 347 02 22
E chaj@joodsdenhaag.nl
I www.joodsdenhaag.nl
Bezoek ook onze
Facebookpagina:
www.facebook.com/
chaj.denhaag

Centrum voor Haagse Jiddisjkeit

Waar het verleden tot leven komt in het heden

De culturele activiteiten die CHAJ organiseert
zijn zeer divers. Zo is er een bibliotheek voor jong
en oud, zijn er verschillende tentoonstellingen
en wordt er Hebreeuwse les voor volwassenen
gegeven. Wekelijks zijn er yogalessen voor
dames. En onder de noemer ‘Cafe Chaj’ worden
culinaire bijeenkomsten voor verschillende
leeftijden georganiseerd.

Vriendenkring van CHAJ
Draagt u de Joodse gemeente in Den Haag een
warm hart toe? Sluit u dan aan bij de Vriendenkring van CHAJ. Met uw inanciële bijdrage
maakt u het mogelijk dat CHAJ de verschillende culturele activiteiten ook in de toekomst kan
(blijven) organiseren.
In ruil krijgt u korting op een aantal activiteiten zoals de bibliotheek, tentoonstellingen en
andere nog te ontwikkelen activiteiten.
En jaarlijks nodigen wij u uit voor een speciale
‘CHAJ Vriendenkring-avond’.
Uw steun is noodzakelijk om de toekomst van
CHAJ en het actieve Joodse leven in Den Haag
veilig te stellen!

Het nieuwe gebouw van CHAJ biedt huisvesting en sociale mogelijkheden voor
zowel leden van de Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) als daarbuiten. Zo
is er bijvoorbeeld plaats voor het enige
Joodse kinderdagverblijf in Den Haag,
een informatief centrum voor (externe)
bezoekers en faciliteiten voor de vele
samenkomsten en activiteiten binnen de
Joodse gemeente.

