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Lezing door Harry de Raad over de

geschiedenis van het Victoriepark. Aanvang
20.00 in de Sociëteit, Varnebroek 31. Bij

alle lezingen is de zaal open vanaf 19.30.

"'.-r.!" .:,-Lí) De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij

heeft tot doel het beschermen en voor

l'-.r; ;.-',r.Í

Tentoonstelling Alkmaar in de kunst' in de
Kapelkerk

het nageslacht bewaren van de historische
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schoonheid van Alkmaar en omgeving en het

Wandeling in het kader van Open Monu-
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aanmoedigen van de studie van de plaatselijke

mentendag met als thema 'iconen en

geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven

symbolen'. Aanvang 14.0O uur op het

van welstandsadviezen, het organiseren

Canadaplein.

van stadswandelingen, excursies en lezingen.
Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en
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tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt.

Piet Verhoeven houdt om 20.00 uur in de
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Kapelkerk een lezing over de geschiedenis
van de Kapelkerk.
Postadres van de vereniging is Nassaulaan 43,
1815 GJ Alkmaar. Ook via internet is de
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vereniging bereikbaar:

Wandeling rond Adriaan Anthonisz en

info@ historischeverenigingalkmaar.nl of

Diederick van Sonoy. Tijdens deze wande-

www.hva lkmaa

ling wordt u alles duidelijk over het Beleg
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van Alkmaar. Start 14.00 uur op het
Bolwerk bij de Molen van Piet.
Het bestuur van de vereniging is als volgt
samengesteld: Leen Spaans, voorzitter,
Anneke Godijn, secretaris, Paul Stoop,

penningmeester, Feyko Alkema, Stefan Jansen,
Bert Muis, en Rob de Vries, leden.

De prijs van het lidmaatschap bedraagt

€20 per jaar.
Rekeningnummer N1621NG80000600401
t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar.
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Christi Klinkert houdt een lezing over de
grote Alkmaarse schilder Caeser van
Everdingen en de tentoonstelling over hem
in het Stedelijk Museum Alkmaar. Aanvang
20.00 in de Sociëteit, Varnebroek 31.
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Henk de Visser zal spreken over Honderd

jaar Amsterdamse school in Alkmaar.
Aanvang 20.00 op Varnebroek 31.
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