
Dit is Alkmaar

Allen vragen die hun oorsprong in Alkmaar vinden, en waar ons 
project Dit is Alkmaar antwoord op geeft.

Van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 maken wij elke dag 
een foto van een stukje bijzonder, vergeten of bekend Alkmaar en 
vertellen je hierbij interessante informatie en leuke weetjes. 

Laat je door ons meenemen op een fotografisch jaar door alle seizoe-
nen én langs alle gebouwen, natuur, grachten, kunstwerken en 
gebeurtenissen die onze stad 
zo bijzonder maken. Veel plezier !

Bekijk de website http://www.ditisalkmaar.nl/
Reinier Sierag & Els Schipper.

Waar kom de uitdrukking ‘een klap voor je kanis krijgen’ vandaan? 
Wie heeft de smeerkaas uitgevonden? En hoe oud is de Oudegracht?
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