
ESPEQ opent Alkmaarse kaasmarkt

Info Alkmaar | Gepubliceerd op: 4 juni 2014

Samenvatting Op vrijdag 6 juni om 10.00 uur luidt het team van Espeq Vakmansgroep
de bel van de Alkmaarse kaasmarkt als startsein om de markt te laten
beginnen. Dat doen zij in het bijzijn van wethouder Arbeidsmarktbeleid
Elly Konijn (D66).

Details Espeq Vakmansgroep is een uitzendbureau dat de bouw voorziet van flexibel,
inzetbare en hoog gekwalificeerde vakmensen. Vorig jaar nam het bedrijf deel
aan de campagne Inspireer Noord-Holland Noord en was één van de drie
genomineerden. Tijdens de Regiotop NHN, dat jaarlijks wordt georganiseerd
door het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-
NHN), kwam Espeq als de grote winnaar uit de bus. Wethouder Konijn,
tevens voorzitter van de RPA-NHN, reikte hen de prijs uit: het luiden van de
kaasbel.

Elke vrijdagochtend kaasmarkt 

Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als kaasstad. De Alkmaarse
kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken zo'n honderdduizend
mensen dit kleurrijke evenement. De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden,
en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De
kaasmarkt wordt dit jaar gehouden tot en met 5 september elke vrijdagochtend
van 10.00 uur tot 12.30 uur op het Waagplein in Alkmaar.

Relevante links Alkmaar Kaasstad

Gemeente Alkmaar
Postbus 53 
1800 BC Alkmaar

Stadskantoor: 
Mallegatsplein 10 
1815 AG Alkmaar 

Dienstencentrum Alkmaar-Noord
(de Mare): 
Laan van Straatsburg 2 
1826 BZ Alkmaar

Telefoon: 
14 072

E-mail: 
post@alkmaar.nl

WOORDVOERDERS

Perstelefoon
(072) 548 95 55

Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30m2 is Alkmaar de
vijfde stad van de provincie Noord-Holland. Qua diversiteit van het
winkelaanbod is de stad volgens het CBS eveneens de vijfde winkelstad van
Nederland. Donderdagavond is het koopavond. Sinds 1 juni 2013 zijn de
winkels in de historische binnenstad met met 399 rijksmonumenten en 700
gemeentelijke monumenten ook op zondag geopend. Sinds 1939 is
'kaasstad' Alkmaar de enige stad die nog kaas verhandelt op traditionele
wijze. De kaasmarkt op het Waagplein is elke vrijdag (van april tot
september) te bezichtigen. Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten
Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp tot de gemeente Alkmaar.

powered by 

http://pr.co/
mailto:post@alkmaar.nl
http://www.alkmaar.nl/eCache/22465/vrije_tijd_toerisme-Kaasstad-Kaasstad
http://alkmaar.pr.co/
http://alkmaar.pr.co/78639-espeq-opent-alkmaarse-kaasmarkt

