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Samenvatting Op vrijdag 20 juni luidde Martien Dobber om 10.00 uur de bel van de
Alkmaarse kaasmarkt. Hij deed dit samen met Richard van Leersum,
Otto van Blaricum en Hans Aardenburg. Voorafgaand aan de opening
werden de heren door burgemeester Piet Bruinooge ontvangen in het
stadhuis.

Details De vier heren zijn allen partner van BDO Alkmaar. Tijdens een veiling van de
Rotary Alkmaar-Bergen hebben ze de kavel ‘het luiden van de bel van de
kaasmarkt’ gekocht. Hierbij trad de burgemeester zelf op als veilingmeester,
vandaar zijn uitnodiging. De opbrengst van de veiling kwam ten goede aan
verschillende goede doelen: het Familiehuis, Praethuys, Humanitas Alkmaar
en De Stichting Opkikker.

Programma

Na de ontvangst in het stadhuis ging het gezelschap naar de kaasmarkt waar
de heren om 10.00 uur precies de bel luidden, en zo de kaasmarkt officieel
openden. Aansluitend volgde een rondleiding over de kaasmarkt en door het
Waaggebouw en werd het gezelschap door kaasvader Willem Borst
geïnformeerd over de vele tradities van het Alkmaarse kaasdragersgilde.

Elke vrijdagochtend kaasmarkt

Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse
Kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim honderdduizend
mensen dit kleurrijke evenement. De Kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden
en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De
kaasmarkt is dit jaar van 4 april tot en met 5 september elke vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.30 uur op het Waagplein in Alkmaar.
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Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30km2 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
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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.
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