
Midwinterfeest Graft-De Rijp opent kaasmarkt
Op vrijdag 24 augustus om 10.00 uur luidt de heer Gerard Kuijn, voorzitter Stichting

Midwinterfeest Graft-De Rijp, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt

geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van

burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt

worden Gerard Kuijn samen met de bestuursleden Wim Heine (vice voorzitter), Rika van

Eenennaam (planning deelnemers), Karin Ossebaar (plv. secretaris) en Gerjan Visser

(verantwoordelijk voor het verkeer/parkeren), in het stadhuis ontvangen door wethouder Paul

Verbruggen.

 
Midwinterfeest 2018



OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het
uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele
kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en
werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.

Het Midwinterfeest Graft-De Rijp is in december weer een feit:  het negende Midwinterfeest

vindt plaats op vrijdagavond 14, zaterdag 15 van 11.00-22.00 uur en zondag 16 december van

11.00-18.00 uur. Ruim 500 vrijwilligers maken dit fantastische feest ook dit jaar weer mogelijk.

Het Midwinterfeest in De Rijp zit in de top drie van meest bezochte evenementen in de

gemeente Alkmaar en vindt om het jaar plaats. Een weekend vol optredens, proeverijtjes en

spannende en ontroerende tafereeltjes. Het decor van het Midwinterfeest is het altijd pittoreske

en monumentale centrum van De Rijp, dat voor de gelegenheid prachtig in kerstsfeer is

gebracht en teruggaat in de tijd van 1575 tot 1847. De tijd van de drie waterhelden van De Rijp,

Jan Adriaanszn. Leeghwater (1575-1650), Jan Janszn. Weltevree 1595-1657 en Jan Boon

(1748-1847). Ook de bewoners hullen zich in prachtige nostalgische kleding uit die periode.

 

36 Alkmaarse kaasmarkten
Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een

traditie sinds 1593. Vorig jaar trok dit kleurrijke evenement een recordaantal bezoekers (ruim

169.000). De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met

een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 30 maart tot en met 28 september op

vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op de dinsdagen in juli en

augustus van 19.00 tot 21.00 uur avondkaasmarkten gehouden. Alle kaasmarkten zijn op het

Waagplein in Alkmaar.

http://www.alkmaar.nl/
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