
 

NIEUWSBRIEF 
Expositie Stephanie Peper in Alkmaarse Synagoge 

 
 
Beste vrienden van de Alkmaarse synagoge, 
 
Op zondag 6 september heeft in de Alkmaarse Synagoge raadslid en 
fractieleider van de VVD Alkmaar, John van der Rhee op flamboyante wijze 
de fraaie expositie van Stephanie Peper officieel geopend. In de kleurrijke en 
expressieve werken van Stephanie zijn interessante Joodse elementen te 
herkennen. 

 

 
Foto gemaakt door Noa Duizend 
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Om corona redenen kon slechts een klein aantal genodigden de opening van de 
expositie bijwonen. Een week later, op de Open Monumenten Dag, hebben 
meer dan 200 bezoekers de expositie bezocht. 

De synagoge is iedere vrijdag t/m 6 november 2020 van 11.00 uur tot 15.00 
uur geopend om de expositie te bekijken. S.v.p. wel even van tevoren 
aanmelden op info@alkmaarsesynagoge.nl 

 

Extra opening voor vrienden en donateurs! 

Voor de vrienden en donateurs van de Alkmaarse Synagoge is er een speciale 
mogelijkheid om de expositie te bezoeken, nl. op zondag 25 oktober 2020 
van 11.00 uur tot 15.00 uur. Stephanie zal dan zelf aanwezig zijn om uitleg bij 
haar werken te geven.  

Om uw bezoek coronaproof te kunnen laten plaatsvinden, zullen we per keer 
niet meer dan 5 bezoekers tegelijkertijd in ons gebouw ontvangen. Ook vragen 
wij u om zich van tevoren aan te melden op info@alkmaarsesynagoge.nl  
Vervolgens zullen wij uw aanmelding bevestigen en aangeven op welk tijdstip 
u welkom bent. U kunt bij uw aanmelding een voorkeurstijdstip aangeven. 

Wij hopen u te zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van de Alkmaarse Synagoge 

 

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

Bestuur 
 
Loes Citroen | voorzitter 
Henk Scheelings | secretaris 
Jaap Duizend | penningmeester 
Sabina Frogel | bestuurslid 
Gustavo Reisenstadt | bestuurslid 
 

RSIN: 806779019 
KvK: 41241931 
IBAN: NL46INGB0007778010 
BIC: INGBNL2A 
 
 

 


