
 
 

 
 

Aanvraagformulier  
Groepen Voormalige Synagoge Coevorden 

 
Naam aanvrager  
Adres + postcode  
Telefoonnummer   
Telefoonnummer waarop u op de dag van de 
rondleiding goed bereikbaar bent 

 

E-mail  
Naam groep  
Aantal deelnemers (zie 1)  
Aantal groepen  
Vraagt een rondleiding aan voor  
Gewenste datum + tijd   
Achtergrond groep  
Voorkennis/Interesse 
 
 

 

Leeftijd (gemiddeld)  
Mobiliteit, de synagoge is momenteel boven 
helaas niet rolstoeltoegankelijk 

 

Taal  
Kosten   
5 t/m 15 Personen € 2,25 p.p 
16 t/m 20 Personen  € 35 
21 t/m 30 Personen € 45 
1. Rondleiding met lezing over de joodse 
inwoners in Drenthe 

Circa 1 uur 

Kosten: Zie boven + € 2,50 p.p. voor de audiotour 
Complete rondleiding is 1 + audiotour     Circa 1,30 uur 
Koffie/thee met een koekje € 1,50 p.p. 
Bij de koffie extra te bestellen,  
 

Boterkoek            …x € 1,50 
Brownies              …x € 1,50 
Totaal                         €  

Totaal  
 

€ 

Wijze van betaling U wordt vriendelijk verzocht ten minste 2 weken 
van tevoren het bovengenoemde bedrag over te 
maken op rek.nr. NL07RABO0302753516 t.n.v. 
Stichting Synagoge Coevorden, o.v.v. 
Groepsbezoek + datum 

Dit boekingsformulier graag zo spoedig mogelijk, ingevuld terugsturen naar:  
 
Organisatie Groepsbezoeken Synagoge Coevorden 
Kerkstraat 36  
77 41 JC Coevorden 
of e-mail: info@synagoge-coevorden.nl  
 

1) Het maximale aantal personen per groep is 30, daar boven graag overleg.  
 

• De rondleiders zijn allemaal vrijwilligers. De aanvangstijd van een rondleiding kan daarom 
alleen in overleg met de organisatie  worden gewijzigd . 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

Huisregels 
Onze synagoge is in gebruik als museum en verhalen centrum over het joodse leven in Drenthe en de 
grensstreek.  

• Roken is in de hele Synagoge niet toegestaan.  
• 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. 

 
Bereikbaarheid 

• De Synagoge ligt op loopafstand van het bus- en treinstation van Coevorden en van 
parkeerplaatsen in de omgeving.  

• Op dit moment is de bovenverdieping van de voormalige Synagoge helaas niet voor rolstoelen 
toegankelijk.  

 
Tentoonstellingen 

• Op de benedenverdieping is een vaste tentoonstelling ingericht, die jaarlijks wordt uitgebreid. 

• Op de bovenverdieping is twee keer per jaar een wisseltentoonstelling te zien. Zie op onze 
website de actuele tentoonstelling: www.synagoge-coevorden.nl  
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