                         De Alkmaarse Dag van Nut Wieringermeer
Als laatse Nut-activiteit van dit seizoen gingen zaterdag 22 april 30 leden van Nut Wieringermeer, voor het bijna traditionele stadsbezoek aan een Noord-Hollandse stad , naar Alkmaar. Hier bezocht het gezelschap ’s morgens het Stedelijk Museum en na de lunch maakten zij met een gids een stadswandeling. 
In het museum werden met rondleidsters de tentoonstellingen " De Passie van Verzamelaar Wim Selderbeek"en "De Bergense School" bekeken. De Amsterdamse poelier en autohandelaar Wim Selderbeek was een verzamelaar van de schilderijen van o.a. Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder en Kees Maks . Stedelijk Museum Alkmaar ontdekte de collectie Selderbeek toen zij het schilderij "Gezelschap aan Tafel" van de kunstenaar Toon Kelder door een kunstliefhebber geschonken kregen.Op de achterzijde van het schilderij bleken 2 oude labels te zitten met een verwijzing naar de  collectie Serlderbeek. En in de verzameling "Bergense School"van het museum waren al eerder 5 werken met de herkomst Selderbeek gevonden. Maar over de man Selderbeek en zijn verzameling was nauwelijks iets bekend. Maar dit heeft het Stedelijk Museum allemaal naar voren gebracht dankzij hun onderzoek naar deze collectie. Omdat Selderbeek niet alleen een goed zakenman maar ook een goede netwerker was, wist hij veel van zijn schilderijen bij de kunstenaars in te kopen maar vaak ook weer via zijn netwerk aan anderen, waaronder ook belangrijke musea , te verkopen.En hoewel Selderbeek in Soest woonde was hij ook via zijn vriend, de Bergense School-verzamelaar Piet Boendermaker, in de Bergense kringen een geziene gast. Want ook veel werken van schilders uit de Bergense school waren in Selderbeeks verzameling. Dankzij de zeer goede rondleidsters kregen de Nutsleden ook een duidelijke indruk over de Bergens e school en het hoe en waarom van de diverse werken . Soms niet alleen uit oogpunt van kunst maar ook vanuit het zakelijk oogpunt.Schilderijen die in de echte Bergense school tijd 1915-1925 weinig opbrachten maar zoals gewoonlijk in de kunst in de latere( 50-er) jaren sterk in prijs stegen.
’s Middags tijdens de wandeling werden o.a. bezoeken gebracht aan het Hofje van Splinter en het Wildemanshof, twee van de zestien Alkmaarse hofjes terwijl natuurlijk ook de Grote Sint Laurenskerk en het Stadhuis niet vergeten werden. Maar op de oude Vismarkt was het jammer dat de gekortwiekte Ooievaar, vroeger in dienst van de gemeente, dus met gemeentepenning, niet meer in dienst is. Nu woei het afval van de omringende etablissementen over de Vismarkt maar vroeger was daar de ooievaar voor. Via de statige huizen van het Kennemerpark werd de Molen van Piet bereikt om vandaar naar de ijskelder onder de wallen te gaan. Vroeger werd het ijs vanuit de Singel daar voor de zomer in bewaard. Door de binnenstad, ook nog langs het oudste huis van Alkmaar, werd de bus bereikt. Het was weer een echte Nutswaardige-dag, in aangenaam gezelschap weer veel zien en veel horen.


