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Lezing Ton de Kok in Alkmaar
Ton de Kok, docent Levensbeschouwing en bestuurslid van de Amsterdamse Spi-
noza Kring, geeft aanstaande maandagavond 30 maart een lezing in Vrijmetse-
laarsloge Noorderkroon in Alkmaar (Gedempte Nieuwesloot 153) onder de titel:
Spinoza, een filosoof van onze tijd. Zaal open om 19.30 uur, aanvang lezing om
20.00 uur. Entree € 5. Reserveren wordt aanbevolen: 072 - 533.51.18. Meer in-
formatie op de website van loge Noorderkroon.

Spinozawandeling weer geprolongeerd!
Mee in Mokum zet Spinozawandeling ook na april 2009 voort.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de wandeling van april t/m oktober
2008 door Mee in Mokum zou worden aangeboden. Vanwege de positieve reac-
ties had Mee in Mokum al besloten de wandeling langer aan te bieden en wel tot
eind april 2009. Maar de belangstelling voor de wandeling is zo groot en de reac-
ties van het publiek en de gidsen zijn zo enthousiast, dat Mee in Mokum nu be-
sloten heeft de wandeling in ieder geval tot eind 2009 in het programma te hou-
den. Er moeten nog wel een paar organisatorische problemen opgelost worden.
Misschien wordt om deze reden de frequentie van de wandeling aangepast.
Eventuele wijzigingen zullen op onze website bekend gemaakt worden.

Michel van Dijk ontwikkelde in samenwerking met Mee in Mokum een Spinoza-
wandeling. Aan de hand van deskundige gidsen wandelt u een paar uurtjes langs
tastbare herinneringen aan de 17e eeuwse vrijdenkers in Amsterdam. Treedt
eens letterlijk in de voetsporen van Spinoza en zijn vrienden: de vrijdenkers, de
vrijzinnige Christenen, de academici, de Amsterdamse kunstenaars.

Tot eind 2009 kunt u twee keer per maand bij Mee in Mokum terecht voor een
Spinozawandeling door Amsterdam. Iedere 1ste en 3de zondag van de maand.
De wandeling begint om 11.00 uur bij museumrestaurant David en Goliath (Am-
sterdams Historisch Museum), Kalverstraat 92 (bij voorkeur om 10.45 uur aan-
wezig zijn). Kosten € 5 per persoon. U kunt zich opgeven via de website van Mee
in Mokum [www.gildeamsterdam.nl]

De wandelingen gaan altijd door, weer of geen weer!
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