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Zuurkooltochten
aan boord

ZUURKOOLTOCHTEN
VAARTOCHT:

ALKMAAR - De zuurkooltochten van Alkmaar Cruises in het kader van 8 oktober Alkmaars Ontzet komen er weer aan. Acht dagen lang, van 1 tot en met 8 oktober, worden
er steeds 2 tochten per dag gevaren met Partyschip Amalia. Van 16.00 tot 18.00 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur. Leden van de 8 october vereeniging, bibliotheek, Alkmaarpashouders of met kortingsbon kunnen meevaren voor slechts 8,88 euro p.p. inclusief
rondvaart en zuurkool eten.
Reserveren via info@alkmaarcruises.nl of
072-5159490. Kaarten ophalen op zondag
20 september van 16.00 tot 18.00 uur en op
woensdag 23 september van 17.00 tot 19.00

- rondvaart van 2 uur
- zuurkoolstamppot
maaltijd van
Praktijkschool Focus
- kuiltje jus en mosterd
- halve rookworst van
Slagerij Jeroen de Vries

VOORVERKOOP:

uur aan boord t/o Voormeer 24-25. Er is geen
pin aanwezig. De zuurkoolstamppot wordt
gemaakt door leerlingen van Praktijkschool
Focus uit Heerhugowaard en de rookworst
komt van Slagerij Jeroen de Vries.

Vierde editie Nederlands kampioenschap Keezen
AKERSLOOT - De vierde editie van het NK
Keezen is op zaterdag 3 oktober. Het evenement vind plaats in Café partycentrum de
Vriendschap in Akersloot. Eerste voorronde
zaterdag 3 oktober, tweede voorronde zaterdag 24 oktober.
Van de beide voorronden gaan de honderd
best scorende teams door naar de ﬁnale. Deze
vind plaats op zaterdag 7 november, waar gestreden wordt voor eeuwige roem en prachtige prijzen. De organisatie is in handen van
keezbord.nl. Voor de beide voorronden zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. Belangstellenden die willen deelnemen aan dit toernooi, dan inschrijven via www.nk.keezbord.
nl. Wacht niet te lang, vol is vol. Na Nederland, is keezbord.nl hard op weg om ook de
rest van Europa te veroveren. Inmiddels is het
spel verkrijgbaar in het Nederlands, Duits,
Engels en Frans. En groeit de schare fans gestaag, voorzichtig denken we al aan een Europees kampioenschap. Uitgeest Vier versus
Vitesse 22 Vier. Na het behalen van het kampioenschap vorig seizoen, werd nu onder toeziend oog van de sponsor Keezbord.nl, de eer-

ste wedstrijd van 2015/2016 gespeeld. Het
ging allemaal niet zo makkelijk als in het vorige seizoen. Maar na een gedegen strijd werd
er uiteindelijk met mooie cijfers gewonnen 5-1

Help de
boswachter
SCHOORL - Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de boswachter zondag 27 september helpen in de Schoorlse Duinen. Vanaf 14.00 uur kunnen zij hem tijdens een
excursie helpen met allerlei klussen zoals
boom- en watermeting, ontdekken ze het
verschil tussen kalkarm en kalkrijk zand
en nog veel meer. Aan het einde van de
wandeling ontvangen deelnemers een diploma en mogen zij zichzelf hulpboswachter noemen. De wandeling duurt 1,5
tot 2 uur en deelname kost € 6.00 per
persoon. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via tel. 072-5093352. Het Buitencentrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl.

Haal snel kaarten op=op!
Voorverkoopdata aan boord:
zondag
woensdag
zondag
woensdag

20
23
27
30

sept.
sept.
sept.
sept.

16.00
17.00
19.30
18.00

–
–
–
–

18.00
19.00
20.30
19.00

u.
u.
u.
u.

✁
KO RT I N G S B O N

Normale prijs 24,50 euro

8,88

Met deze bon slechts
(of op vertoon van Alkmaarpas,
bibliotheekpas, 8 oktoberlid)

do. 1 okt. 16.00–18.00 u.
do. 1 okt. 18.30–20.30 u.
vr.
vr.

2 okt. 16.00–18.00 u.
2 okt. 18.30–20.30 u.

zat. 3 okt. 16.00–18.00 u.
zat. 3 okt. 18.30–20.30 u.
zon. 4 okt. 16.00–18.00 u.
zon. 4 okt. 18.30–20.30 u.
ma. 5 okt. 16.00–18.00 u.
ma. 5 okt. 18.30–20.30 u.
din. 6 okt. 16.00–18.00 u.
din. 6 okt. 18.30–20.30 u.

Kaarten reserveren kan via

wo. 7 okt. 16.00–18.00 u.
wo. 7 okt. 18.30–20.30 u.

maar… alle kaarten ALTIJD afhalen
in voorverkoop op
voorverkoopdata aan boord.

do. 8 okt. 16.00–18.00 u.
do. 8 okt. 18.30–20.30 u.

info@alkmaarcruises.nl

✁

Voormeer 24-25 – Alkmaar - tel. (072) 515 94 90 aan boord Partyschip Amalia

www.alkmaarcruises.nl

Alkmaar is het ‘Venetië van het Noorden’
Reporter
Alkmaar
Tip voor een schone buurt

Word Supporter van Schoon,
krijg een gratis Kliko sticker
Zo wordt je straat schoner én leuker.

Naam Peter Mabelus
Plaats Alkmaar
Wat drijft mij Bewuster omgaan met onze
leefomgeving

Afgelopen zomer besloot
ik met mijn gezin een
road trip van een maand
door Italië te maken. Als
inwoners van Alkmaar,
het ‘Venetië van het
Noorden’, hoorde een
bezoek aan Venetië, de
beroemde stad van het
water en stad van de
bruggen, daar vanzelfsprekend bij.
We waren van tevoren gewaarschuwd Venetië niet in
de zomer te bezoeken; veel
te druk. Jaarlijks wordt de
stad door ongeveer twintig
miljoen toeristen bezocht.
De meesten daarvan bezoeken Venetië in de heetste
maanden van het jaar: juli
en augustus. En dan te be-

Maatregelen tegen het verder vervuilen van het vervuilde water
in Venetië zijn een noodzaak geworden.

denken dat het aantal oorspronkelijke inwoners van
het centrum van de stad
elk jaar afneemt en tegenwoordig nog geen 60.000
bedraagt.

LEEF BEWUST!
Een paar schrikbarende
weetjes en feiten over de
teloorgang van de stad. Tegenwoordig zakt de stad elk
jaar 1 centimeter de diepte
in. Aan het begin van de
negentiende eeuw was het
waterpeil 23 centimeter lager dan tegenwoordig. Om
verdere overstromingen tegen te gaan begon men in
2003 met het bouwen van
een stormvloedkering, om
de lagune, waaraan Venetië
gelegen is, bij hoog water af
te kunnen sluiten. 37% van
de huizen van Venetië is onbewoonbaar verklaard.

Maatregelen tegen het verder vervuilen van het water
zijn een noodzaak geworden. Toeristen gooien veel
afval in de kanalen, waardoor de fauna bijna volledig
uitgestorven is. Omdat reizen per cruise steeds goedkoper geworden is, komen
er elk jaar meer cruises aan
in Venetië. De cruises helpen mee aan het verzinken
van de stad.
Is er geen hoop meer voor
Venetië? Ja, dat is er wel. Zo
kwam de gemeente Venetië
enkele jaren geleden met het
initiatief om toeristen gratis
lege drinkﬂesjes te geven
met daarbij een kaart waarop de 122 fonteinen van de
stad aangegeven staan. Men
zou een milieuvriendelijker
alternatief moeten vinden
voor de vele duizenden
vervuilende
motorboten,
de zogenaamde ‘vaporet-

OVER REPORTER
VAN SCHOON
In Nederland zijn 175.000
Supporters van Schoon actief.
Zij zetten zich in voor een
schonere leefomgeving. Als
Reporter van Schoon delen deze
supporters hun verhalen en
ervaringen. Dat doen ze op deze
plek in de krant en op de website
www.supportervanschoon.nl.

to’s’, waarmee toeristen
verplaatst worden. Ook zou
men een bepaalde limiet
aan het aantal toeristen per
dag kunnen stellen.
Er is hoop voor Venetië, net
zoals er hoop voor de wereld
is. Bewuster omgaan met
onze leefomgeving. Het tegengaan van overbevolking,
vervuiling en het op hol laten slaan van commercie op
plaatsen die ons dierbaar
zijn. Laat de toekomstige
ondergang van Venetië en
daarna Alkmaar en de rest
van de wereld niet ons lot
zijn. Leef bewust!

Supporters van Schoon zijn mensen die net iets
extra doen om hun omgeving schoon te houden.
Dat begint al bij je eigen afval netjes in de afvalbak
te gooien. Met onze Kliko-sticker laat jij weten
dat je voor een schone buurt gaat én moedig je
anderen aan dit ook te doen.
Wil jij deze sticker gratis ontvangen? Meld
je dan via www.supportervanschoon.nl
aan als Supporter van Schoon. Want, een
schonere straat is een leukere straat. Toch?

