
 

NIEUWSBRIEF 
 
 
Beste vrienden/donateurs van de Alkmaarse synagoge, 
 
We gaan weer open! 
Na een lange periode zonder activiteiten doet het ons groot genoegen u te 
melden dat de Alkmaarse synagoge weer open gaat. Uiteraard ontkomt ook de 
Alkmaarse synagoge niet aan allerlei regeltjes, maar het belangrijkste is dat u 
weer welkom bent in ons gebouw. Om e.e.a. in goede banen te leiden hebben 
wij voor intern gebruik een Covid-19 protocol gemaakt. Hierbij horen (helaas) 
ook een aantal huisregels voor bezoekers. Onderaan deze nieuwsbrief treft u 
de Huisregels voor bijeenkomsten in ons gebouw aan. 
 
Expositie Stephanie Peper 
 

 

דוד תיב תסנכ תיב     Beet David Synagoge te Alkmaar 
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Op zondag 6 september 2020 wordt 
de expositie met expressionistische 
kunst van Stephanie Peper in de 
Alkmaarse synagoge geopend. De 
expositie wordt geopend door de 
fractieleider van de VVD Alkmaar, 
John van der Rhee.  
Aangezien er, door de corona 
beperkingen, slechts 15 personen 
tegelijkertijd in het gebouw 
toegelaten kunnen worden, betreft 
dit helaas een besloten bijeenkomst. 

Maar niet getreurd. De expositie is  
t/m 6 november 2020 op alle 
vrijdagen van 11.00 tot 15.00 uur. 
S.v.p. wel even van te voren 
aanmelden op 
info@alkmaarsesynagoge.nl 

 

 
 



 

 
 
 
Open Monumentendag 
 

 
 
 
 
Joodse lessen 
 
Vanaf 6 september a.s. vinden er onder leiding van  Mevrouw Jorna Tas weer 
regelmatig Joodse lessen plaats in de Alkmaarse synagoge. Heeft u hierin 
interesse, stuur dan een e-mail naar info@alkmaarsesynagoge.nl   
Dan brengen we u in contact met de docent.  
 
 
Toekomst Alkmaarse Synagoge 
 
Sinds eind 2011 beschikt de SAS over een prachtige synagoge in Alkmaar. In 
dit historische gebouw organiseren het bestuur en andere vrijwilligers met veel 
plezier en enthousiasme allerlei activiteiten voor belangstellenden uit Alkmaar 
en weide omgeving.  
In de afgelopen coronatijd heeft het bestuur niet stil gezeten en van gedachten 
gewisseld over de toekomst van de Alkmaarse synagoge. Hierbij kwamen 
zaken aan de orde als:  

De expositie is ook te 
bezichtigen tijdens Open 
Monumentendag op zondag 13 
september 2020. 

Bent u geïnteresseerd om met 
een groep tot maximaal 10 
personen te komen, dan kan 
dat ook op andere dagen. Stuur 
dan een berichtje naar 
info@alkmaarsesynagoge.nl 

Zie voor meer informatie: 

Alkmaarsesynagoge.nl 

en/of 

noemie-art.nl 

 

De Alkmaarse synagoge doet ook dit 
jaar weer mee aan de Open 
Monumentendag op zondag 13 
september 2020. Op die dag is de 
synagoge geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Hiervoor hoeft u zich niet van te 
voren aan te melden. Uiteraard gelden 
wel de Covid-19 huisregels, zoals 
vermeld in deze nieuwsbrief. Zie ook: 
erfgoedalkmaar.nl 



 

• hoe houden we ons historische gebouw op lange termijn het beste in een 
goede conditie; 

• welke activiteiten kunnen we de vrienden van de SAS aanbieden; 
• hoe trekken we meer jongeren aan; 
• hoe kunnen we het beste gebruik maken van de aanwezige Joodse 

infrastructuur in Nederland. 

Dit was voor het bestuur aanleiding om een aantal vrienden van de SAS te 
raadplegen met behulp van een enquête. Zodra de resultaten hiervan bekend 
zijn, zullen wij u verder informeren. 

 
Donaties 
 
De oproep in de vorige nieuwsbrief om de Alkmaarse synagoge ook in 
coronatijd te blijven steunen, is niet zonder gevolgen gebleven. Velen van u 
hebben hier gehoor aan gegeven en daar zijn we zeer dankbaar voor. 
Mocht u onze oproep gemist hebben, dan maken wij u het extra makkelijk. 
Scan de bijgaande QR-code en steun ons om ons mooie historische gebouw in 
stand te houden: 
 

 
 
Iedere gift, groot of klein, is welkom.  
 
 
 

19 en 20 september is het Joods Nieuwjaar, Rosh ha Sjana 5781. Wegens 
corona zullen er geen fysieke diensten plaatsvinden. Mocht u wel behoefte 
hebben om een dienst virtueel bij te wonen neem dan contact op met 
info@alkmaarsesynagoge.nl  

Wij wensen u allen een goed en zoet en vooral gezond 5781 toe!  
En een heel hartelijke groet, 
Namens het bestuur van de Alkmaarse synagoge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scan de QR-code* om te doneren aan 
de Stichting Alkmaarse Synagoge  

* U kunt met uw QR-reader op uw smartphone 
of tablet de QR-code scannen. De QR-reader 
in uw bankapp is hiervoor niet geschikt 



 

De Covid-19 Huisregels t.b.v. (Museum)bezoek en rondleidingen 
 
• Vanaf 1 september 2020 ben je weer welkom bij de Alkmaarse Synagoge. 

Aanmelden van tevoren op info@alkmaarsesynagoge.nl is verplicht. 	
• Toegang alleen met de ontvangen reserveringsbevestiging. 	

Bij binnenkomst vragen wij naar je gezondheid. 	
• Houd hierbij rekening met de richtlijnen van het RIVM. 	
• Kom niet bij gezondheidsklachten. Je bent welkom als jij en je eventuele 

huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 	
• Er zijn maximaal 15 bezoekers gelijktijdig in het gebouw toegestaan.	
• Groepen voor rondleidingen bestaan uit maximaal 10 deelnemers. 
• Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet tot je eigen 

huishouden behoren. 	
• Ontsmet je handen bij binnenkomst en volg de looproute en de 

aanwijzingen van de aanwezige gastvrouw en/of gastheer. 	
• Volg altijd de hygiënevoorschriften. 	
• Beperk zoveel mogelijk het toiletbezoek. Er is 1 toilet beschikbaar. 	
• Er is geen garderobe beschikbaar. Neem je jas mee naar binnen. 	
• De ruimten worden bij gebruik extra geventileerd. 	
• Volg altijd de aanwijzingen op van de aanwezige gastvrouw en/of 

gastheer. 	

Wilt u zich bij bezoek aan de Alkmaarse synagoge a.u.b. aan bovenstaande 
huisregels houden. Dit is in belang van uw en onze gezondheid. 
 
Zodra er weer sprake is van sjoeldiensten en andere bijeenkomsten in de 
Alkmaarse synagoge zullen er enkele aanvullende huisregels kenbaar worden 
gemaakt. 
 

Contact 
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Stichting Alkmaarse Synagoge 
Hofstraat 15-17 
1811 EV ALKMAAR  
E: info@alkmaarsesynagoge.nl 
W: http://alkmaarsesynagoge.nl 
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