
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.

Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit 
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 11 november kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 2 november voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl 

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 46, nummer 18 28 oktober 2016

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.nl

Jaarlijkse verkoop hobbyclubs ‘De Perelaar’

Op 17 november van 14.00 tot 16.30 uur organiseren de hobbyclubs van De Perelaar 
hun jaarlijkse verkoop in de recreatieruimte, die u kunt bereiken via de hoofdingang 
aan de Pastoor Nuyenstraat.
Wat kunt u daar zoal verwachten?
De club die wenskaarten maakt voor iedere gelegenheid en mooie stramien werkjes.
Henk Kenter met kaarsen in vele soorten en maten.
Leuke pakketjes met onder andere geboorteslingers en koekjes uit eigen bakkerij, al-
lemaal afkomstig van ‘De Rode Luifel’.
De handwerkclub met gebreide knuffels, engeltjes, zwarte pietjes, kerstmannetjes, 
poppen, teveel om op te noemen. Mevrouw Bosma met haar eigengemaakte warme 
sokken. Er is een verloting met mooie prijzen. De opbrengst hiervan gaat naar de Stich-
ting van Marie en Nico voor hun projecten in Rwanda. Marie Schipper zal deze middag 
aanwezig zijn om haar projecten toe te lichten.
Het restaurant heeft heerlijk kopje erwtensoep en natuurlijk staat de koffie en de thee 
voor een ieder klaar. Wij hopen u allen te ontmoeten op 17 november!

Thema-avond Historisch Blokker

Historisch Blokker houdt haar jaarlijkse november-thema-avond op  
maandag 7 november. Om 19.30 uur worden de leden verwacht in de 
afmijnzaal. Het thema is dit keer ‘heden en verleden’.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Welkom met koffie en wat lekkers 
• Woord van welkom door de voorzitter
• Korte Film
• Spreker Meindert de Boer vertelt
• Cultuur Historische route Oosterblokker
Pauze
• Quiz, wie gaat met de titel beste Quizspeler 2016 naar huis?  
• Om 22.00 uur sluit het officiële gedeelte van deze avond
• Om 23.00 uur is de afsluiting van deze thema-avond.
Gezien het programma zal het weer een bargezellige avond worden.
De leden van Historisch Blokker zijn van harte uitgenodigd.



Trainer gezocht voor de meiden C2 (MO15-2) 

Wij zoeken met spoed een trainer die de uitdaging aan wil gaan 
om ons gezellige maar zeer fanatieke meidenteam C2 te trainen. 
De meiden hebben al enkele jaren training gehad van een ge-
schoolde trainer die helaas geen tijd meer heeft. De meiden willen 
graag nog beter worden in voetbal. Het team is zeer hecht en 
speelt al enkele jaren samen. Er wordt op donderdagavond getraind maar eventueel 
kan er naar een andere dag worden uitgeweken. Hulptrainers zijn er dus u hoeft het 
niet alleen te doen! Heeft u belangstelling of kent u iemand die eventueel interesse 
heeft? Meldt u aan via info@westfriezen.nl.

Fietsverlichting

Elk dag fietsen duizenden kinderen naar school. 
Goede fietsverlichting is enorm belangrijk. Want met 
goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in 
het donker met wel 20 procent. Toch vervangt 4 op 
de 10 fietsers hun kapotte fietslamp niet direct.
Daarom doet OBS De Bussel mee met de ANWB Licht-
brigade. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlin-
gen veilig naar school fietsen. Helemaal nu de dagen 
weer korter worden. We willen hen zichtbaar zien 
en zelf verantwoordelijkheid leren voor dit feit. We 
leren de kinderen zelf een reparatie uit te voeren of 
een batterij te vervangen, al vanaf jonge leeftijd!

Fietsverlichtingsactie
Wij hebben van de ANWB Lichtbrigade een toolkit gekregen met alle benodigdheden 
voor een goed verlichte fiets. Hiermee gaan we op 27 oktober samen met vrijwilligers 
aan de slag om onder andere de verlichting te controleren en eventueel te repareren. 
Zo gaat iedereen met goede fietsverlichting op pad.

Oma Pia leest voor in groep 3B 
In het kader van de kinderboekenweek heeft de oma van Elia afge-
lopen donderdag voorgelezen uit het boek ‘Alles wat overblijft’. Uil 
heeft een heel vol huis met allerlei spulletjes waar een verhaal aan zit. Eekhoorn vindt 
dat uil zijn huis op moet ruimen. Maar uil wil niets wegdoen. Eekhoorn bedenkt een 
plan, ze gaan een verhalenmuseum maken, zo blijven alle herinneringen bewaard. 

De kinderen vertelden ook over hun herinneringen. Ze hebben een leuke of bijzondere 
herinnering getekend die ze bewaren in hun portfolio. 
We vonden het allemaal erg leuk dat oma Pia kwam voorlezen.



In Lourdes tellen mensen

 Verslag van onze bedevaart naar Lourdes van 27 september tot en met 2 oktober met 
de Westfriese Lourdes-vliegreis VNB.
 
Mijn dochter en ik, we gingen er vrij nuchter op aan, maar dat nuchtere gevoel was de 
tweede dag totaal verdwenen. Wat de Lourdesreis met je doet is bijna niet in woorden 
uit te drukken. Het is overweldigend! De sfeer in de plaats is rustig en vredig, ondanks 
dat er heel veel mensen zijn van zeg maar over de hele wereld.
Wij waren met 60 personen verdeeld over twee goede hotels. De meeste deelnemers 
kwamen uit Westfriesland, onder de liefdevolle en bezielende leiding van Co en Ria 
Kuin, Harrie en Mariet Vet en reisleider Fred van der Winkel uit Limburg, die gelukkig 
goed Frans sprak.
We hadden een hele fijne groep, waaronder een moeder met 6 dochters, zodat we 
aan het einde van de week als bijna familie uit elkaar zijn gegaan. De sfeer was bui-
tengewoon, alles samen doen, samen emotioneel, samen soms huilen, maar ook samen 
lachen, en elkaar helpen in woord en daad. Geen radio, geen TV, geen krant. Heerlijk, 
totaal niet gemist.
Het thema was barmhartigheid, en dat hebben we goed gevoeld. We hadden iedere 
dag een of twee mooie diensten in diverse sfeervolle kerken, een indrukwekkende licht-
processie en emotionele Liefdevolle Handoplegging.
Ook de busreis naar de Pyreneeën was mooi. We zijn nu bijna ‘n week thuis, en zijn blij 
en dankbaar dat we deze overweldigende reis hebben meegemaakt, en wij raden ieder-
een aan om het ook te gaan doen. In november sluiten we af met een reünie.

Twee dankbare bedevaartgangers

Allerzielenviering in de Michaëlkerk.

Voor de meeste mensen is twee november een dag met een emotioneel randje. Wie 
heeft niet iemand verloren in de afgelopen jaren? Deze dagen wordt hun naam mis-
schien vaker dan gewoonlijk genoemd, overleden dierbaren zijn voelbaar dichtbij.

Zoals in veel kerken, wordt ook in de Michaëlkerk een Woord en Gebedsdienst 
gehouden. We gedenken dan speciaal de overleden parochianen van het afgelopen 
jaar. We willen met teksten, gebeden en muziek aandacht schenken aan hen die niet 
meer bij ons zijn. De viering is voorbereid door kapelaan Marco en de leden van de 
Avondwakegroep, met muzikale medewerking van fanfare st. Caecilia uit Zwaag.
Mocht u behoefte hebben om samen met ons uw dierbare overledenen te gedenken, 
bent u van harte welkom. Wilt u dat we de naam van een overleden dierbare noe-
men, kunt u dit doorgeven per mail: cm.lakeman@quicknet.nl of per telefoon: 0229 
263065. Graag tot woensdag twee november, 19.00 uur in de Michaëlkerk, Plantage 29



Wie biedt? Mooie koopjes Zwaagse Dorpsveiling!

Dat heeft men laten 
zien bij het vullen 
van de catalogus vol 
prachtige koopjes: 
een rondvlucht boven 
Zwaag, gezellige 
kaartmiddagjes, tien 
kuub zand, een bier-
proeverij, “Ik vertrek”, 
een foto-shoot, een 
grote trom. U begrijpt 
het... zaterdag 29 
oktober wordt een 
avond die u niet mag 
missen!

Dat wordt gegarandeerd een gezellige avond in De Witte Valk. Vanaf 19.30 uur gaan de 
deuren open en kunt u zich inschrijven voor een koopjesnummer. Vanaf 20.00 uur gaat 
de eerste kavel onder de hamer. Onze twee nieuwe afslagers zullen de koopjes in een 
rap tempo veilen, en elk koopje gaat naar de hoogste bieder! U kunt alle koopjes in de 
catalogus terugvinden en op www.dorpsveilingzwaag.nl. 

Als u geen koopjes aanbiedt en niet naar de 
Dorpsveiling Zwaag kunt komen, maar wel 
iets over heeft voor het project dan is een 
financiële bijdrage van harte welkom op reke-
ningnummer  NL.88.RABO.01.4250.2626  t.n.v. 
Dorpsveiling Zwaag. Namens de Dorpsveiling: 
dank!

En waar doen we het ook alweer voor? Zestien 
verenigingen/stichtingen doen mee en alle-
maal met hun eigen verhaal.  In de catalogus, 
kunt u lezen wie en wat zij willen realiseren. 
Dit kunt u ook op de website vinden, inclusief 
de filmpjes die gemaakt zijn met de deel-
nemende verenigingen/stichtingen.  Zestien 
mooie projecten die Zwaag weer verrijken! Tot 
zaterdag de 29ste. Wij wensen u veel plezier 
op de veilingavond!

Stichting Dorpsveiling Zwaag

Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl



Zondag 30 oktober Antiek- 
en brocantemarkt  
en taxeren in Oosterblokker

Op zondag 30 oktober is er in de prachtig gerestaureerde 
kerk in Oosterblokker een antiek- en brocantemarkt. Kramen met zilver, glas, aarde-
werk en porselein, klein antiek, sieraden, etc. 

Speciaal voor deze markt zijn er ook twee taxateurs aanwezig en kunt u een kijkje 
nemen bij het taxeren van diverse voorwerpen. Leuke en zeldzame producten, 
voorwerpen en gebruikte artikelen met een ware geschiedenis. Als deze konden 
spreken... Natuurlijk krijgt de bezoeker, indien bekend, ook de historie, afkomst en 
de waarde van het voorwerp te horen. 
Niets te taxeren maar wel geïnteresseerd? Geen probleem, iedereen is welkom.
Dus als u op zoek bent naar antieke voorwerpen of wanneer u thuis iets heeft lig-
gen waar u graag de waarde van wilt weten, breng dan zeker een bezoek aan de 
markt. Alles in de ambiance van een bijzondere kerk. Tijdens de markt is er een bar 
en buffet met heerlijke, zelfgemaakte soep, broodjes en drankjes. 

Entree € 1,50 . Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding gratis. 
Taxeren: 1 item  €1,50. Maximaal 3 per keer. 
De openingstijd is van 11.00 tot 17.00 uur. 
CCP - Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, 1696 BK Oosterblokker
Meer informatie: info@ccp.nu

Alzheimer Nederland

Een van de laatste nationale collectes is die voor Alzheimer. Het thema is dit jaar  
‘Vergeet niet te geven. Samen de strijd aangaan voor een toekomst zonder Alzheimer’.
In de week van 7 tot en met 12 november komen de collectanten bij u langs. Het wordt 
dan alweer vroeg donker, een reden voor veel mensen om de deur al dicht te houden.
In Blokker is een enthousiaste groep van 18 collectanten die ieder jaar rond de 1000 
euro collecteert.

Alleen in de Westerblokker van de Kolenbergstraat tot de Dracht is nog plaats voor 
twee collectanten. Ook is het niet eenvoudig om in de Vriendschapslaan in de flat te 
komen. Het zou beter zijn als iemand uit de flat zelf, of iemand die kennissen heeft in 
de flat, daar wil collecteren.
Wilt u meehelpen, neem dan contact op met Bert Balk: tel: 262209.

Alvast bedankt voor uw gift en medewerking.



Intocht van Sinterklaas in Zwaag 

Ook dit jaar verwachten wij dat Sinterklaas 
Zwaag weer aandoet bij zijn bezoek aan 
Nederland. Wij verwachten hem op 
zaterdag 19 november zo rond 
13.00 uur bij De Plataan in Zwaag.
Sinterklaas zal eerst een ronde door 
Zwaag te doen. 
Daarna is er voor de kinderen van 
4 tot 8 jaar een super gezellig en 
swingend feest met Sinterklaas en 
de pieten. Dit feest begint om 
14.00 uur in de Plataan. 
Kaarten hiervoor kunt u 
vanaf maandag 14 november 
kopen bij 
Deen 
Dorpsstraat 
en Deen Bangert 
oosterpolder. 
De kaarten 
kosten € 2,- per 
kaartje. 
Viert u het feest 
met ons mee?

Nieuws van Tobronsa

Hallo Tobronsafans, we zijn weer begonnen met een heel nieuw 
stuk. Een stuk met veel leuke momenten. Dat wordt dus lachen en 
genieten. De spelers zien het helemaal zitten, dit wordt geweldig.
Dus kom kijken op zondag 19, vrijdag 24 of zaterdag 25 maart.
Houd deze datums vrij, want toneel maakt je blij!



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Buiten wordt het kouder, natter en vroeger donker, maar 
binnen worden de temperaturen in menig Zwaagse 
woonkamer steeds hoger van de spanning. Valt de regen 
door het huis, dan is er vaak iets met het dak niet pluis.

Het begint nu al een echte thriller te worden waar 
Michael Jackson jaloers op zou zijn geweest. Zouden ze daarom bij de aanstaande Prins 
thuis al geruime tijd niet meer schoongemaakt hebben? Omdat die spinraggen en stof 
horen bij de Halloweendecoratie? Wie zijn in staat het best bewaarde Zwaagse geheim 
voor zich te houden? Welk Prinselijk setje heeft het gevoel dat het op hun voorhoofd 
geschreven staat en durven zich niet of nauwelijks meer te vertonen in het openbaar? 
Wie weten de boel het beste bij elkaar te liegen en bedriegen? Want waarom makkelijk 
doen als het ook moeilijk kan. Over twee weken het verlossende woord. Dan weten we 
hoe deze bloedstollende aflevering afloopt.

Over spannende verhalen gesproken, het Masker heeft via het intranet iedereen de 
spreekwoordelijke stuipen op het lijf weten te jagen met de Horrorclown in Zwaag. Het 
bleek gelukkig allemaal met een sisser af te lopen en om een ludieke publiciteitsstunt 
te gaan om de prinsbekendmaking 2.0 te promoten. Hoezo 2.0, wat is er anders dan? 
Nou, het programma is iets aangepast voor deze eerste versie van de vernieuwde Prins-
bekendmaking en het feest, met huisband Paradise, zal daardoor ook eerder van start 
gaan! De zaal is deze avond namelijk al vanaf 21.00 uur geopend met vrij entree tot 
22.00 uur! We starten hoe dan ook op tijd met de act, zodat om 23.11 uur de nieuwe 
Prins en Hofdames daadwerkelijk ontmaskerd zijn. Dus zorg dat je er op tijd bij bent! Na 
22.00 uur bedraagt de entree € 10,-. Omdat er tot 22.00 uur vrij entree is, kunt u met de 
Prinsbekendmaking geen gebruik meer maken van Passe-Partouts.
 
Morgenavond 29 oktober biedt Het Masker tijdens Dorpsveiling Zwaag wel erg geinige en 
bijzondere kavels te koop aan waar een ieder naar hartenlust op kan bieden.
Wat dacht u van twee keer een VIP-arrangement voor twee personen op de VIP-avond 
(28-2-2017)? Een bezoekje van Masky, inclusief opkomst met muziek en een knuffelmoment

Mee als 12e raadslid (man of vrouw) tijdens een carnavalsavond  ergens in het land  
(inclusief consumpties) en idem als voorgaande, maar dan als 13e raadslid!
En als klap op de inmiddels wel bekende vuurpijl, twee keer een compleet verzorgde 
middag voor twee personen tijdens de Moederdag BBQ -2017 (in samenwerking met  
De Happy Cooker). Allemaal  regelrechte  aanraders, dus wel doen hoor!

Prinsbekendmaking 2.0 zaterdag 12 november, vrij entree tot 22.00 uur!

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



Zonnebloemactiviteiten in Westerblokker

Wat was het een prachtige zomer met vooral een gewel-
dige nazomer! We organiseerden weer onze gebruikelijke 
uitjes zoals een aantal leuke wandelingen door ons mooie 
dorp en aansluitend gezellig winkelen in het tuincentrum. 
Een heerlijk stuk appeltaart bij de koffie of thee maakte er een compleet feestje van!
Maar ook de jaarlijkse wandeling met een lekkere picknick is al zo’n leuke traditie aan 
het worden. De vrijwilligers van de Zonnebloem maken ook met minder mooi weer 
gewoon een plan. Dit keer werd daarom de geplande picknick, in verband met het 
wisselvallige weer, niet afgeblazen maar in de tuin van onze voorzitter gehouden. We 
hadden geluk want het bleef gewoon droog en we konden met elkaar genieten van de 
prachtige tuin van Joss.
Ons jaarlijkse uitje ging dit keer naar het Veluws Zandsculpturen Festijn in Garderen. 
Met een bus vol vrolijke mensen een dagje genieten van de prachtigste zandsculpturen. 
Daarnaast organiseerden we in september onze allereerste Zonnebloembingomiddag 
welke een doorslaand succes bleek te zijn. Iedereen ging met een leuk prijsje naar huis 
en we kregen dan ook heel veel leuke, positieve reacties van de deelnemers.
In deze herfstperiode staan er nog een uitje naar het Museum van de 20ste eeuw en 
een gezellige winkeldag in Schagen op het programma.
Met elkaar zetten de vrijwilligers zich ook deze zomer weer in om de Zonnebloemloten 
te verkopen. Op 24 oktober zal de trekking zijn en de uitslag van Zwaag, Ooster- en 
Westerblokker zal in Samenspel worden gepubliceerd. Ook kunt u achterop uw loten 
vinden hoe zelf uw prijs kunt opvragen.

Warme groet, Hilly Hania

Wil je ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast? Bel dan gerust voor informatie naar:
Monique Smit, Zonnebloem Westerblokker, tel. 06-18 246 819
Tineke Reus-Hoebe, Zonnebloem Oosterbloker, 0229-262456
Coby van der Gulik, Zonnebloem Zwaag, 0229-237781
Vera Otsen, Zonnebloem Zwaagdijk-West, 0229-572707

Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken 
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 2 NOVEMBER 
 WOENSDAG 16 NOVEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 11 november 
graag uiterlijk op WOENSDAG 2 november voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96 

t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

OPROEP

Sinterklaasfeest organiseren voor school, club of bedrijf?
Wij verhuren mooie Sint & Piet kleding.

De complete outfit met alles er op en er aan en diverse kleuren schmink.
Voor info of reserveren kunt u bellen naar:

Nel: 0229-240402 of Greet: 0229-262735

Af en toe een (tweede) auto nodig?
Bent u niet in het bezit van een auto maar zit u er wel af en toe om één verlegen? 
Of heeft u soms aan één auto niet genoeg? De mijne staat vaak ongebruikt voor  

de deur en wil ik graag delen. Ad hoc of op vaste dagen in de week.
Voor info tel: 06-207 09 207 na 17.30 uur

Van de redactie
Zou de 81-jarige heer die in de vorige editie van Samenspel (14 oktober) een zoeker-
tje heeft geplaatst, contact op willen nemen met de redactie? Telefoon: 0229-241249.

TE HUUR

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land dit jaar
en staan ook voor u en alle kleintjes weer klaar.

Vergeet het niet, wees er snel bij,
dan hebben we nog wel een plekje op 3, 4 of 5 december voor u vrij!

U kunt ons mailen of bellen, dan komen er twee pieten bij u langs!
Mail: zwaagsepieten@hotmail.com, telefoon: 06-27873460



Berichten van de dorpsraad

Tsja, het schiet maar niet op met die Westfrisiaweg.  
Als het zo is dat waar twee kijven, ook twee schuld 
hebben, gaat de derde er hier zeker niet met de buit 
ervandoor. Die derde partij dat zijn wij, de omwonenden. Het jaar van ingebruikname is 
al aangepast: 2018. Nu de ruzie tussen de provincie en Heijmans wordt voorgelegd aan 
de arbitrage-commissie zal 2018 ook geen haalbare kaart meer zijn. Al die tijd en nog 
langer blijven we opgezadeld met allerlei wegwerkzaamheden om ons heen. We kun-
nen ons een beter vooruitzicht wensen.

En vanaf de andere kant wordt het uitzicht er 
ook niet beter op: Zevenhuis, 10 meter, 20 meter, 
ja zelfs  30 meter hoog. Een blik op het zuiden 
wordt bijna onmogelijk als de plannen van de 
gemeente Hoorn realiteit worden. De partijen in 
de gemeenteraad van Hoorn zijn verdeeld. Wel-
ke belangen wegen het zwaarst? Het bestem-
mingsplan is daar duidelijk over en is niet voor 
niets ook gericht op de directe en verdere omge-
ving van Zevenhuis. Het Meester Derrikspark was 
de plek waar iedereen uit het dorp zijn zegje 
kon doen. De belangstelling was die zondag niet 
groot. Toch leverde deze brainstorm-versie wel 
een lijstje van ideeën en wensen op. 
Wij houden u op de hoogte. Onze volgende 
vergadering is geprikt op maandag 7 november. 
Agendapunten zijn dan onder andere De West-
frisiaweg, Zevenhuis en het Park.

Bijeenkomst Wijkoverleg Bangert en Oosterpolder

De volgende bijeenkomst van het wijkoverleg staat gepland voor woensdag 23 novem-
ber om 20.00 uur in de Kreek. Meld je aan via wijkoverlegbangertoosterpolder@gmail.
com. Wij houden je dan op de hoogte.

Het Wijkoverleg Bangert en Oosterpolder is er voor alle bewoners van de wijk. Samen 
willen we er voor zorgen dat het fijn wonen is in de wijk  Door de korte lijn met de 
gemeente kunnen bepaalde zaken snel opgepakt en uitgevoerd worden. Voor andere 
zaken is een langere adem nodig. Wil je je bijdrage hier aan leveren, neem dan contact 
met ons op. Wij zijn namelijk op zoek naar mensen zoals jij. Contact opnemen kan via: 
wijkoverlegbangertoosterpolder@gmail.com.

Wijkoverleg B&O: Voor en door bewoners!



29 oktober Dorpsveiling Zwaag Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

29 oktober Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

30 oktober Antiek-en brocantemarkt Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancrtius, Oosterblokker

7 november Thema-avond historisch Blokker Aanvang: 19.30 uur

 Afmijnzaal, Oosterblokker

11 november Prinsverkiezing De Blockeniers Aanvang: 21.00 uur

 De Harmonie, Oosterblokker

12 november Prinsverkiezen Het Masker Aanvang: 21.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

13 november Sinkerklaasintocht Oosterblokker Aanvang: 13.30 uur

 Oosterblokker 172, Oosterblokker

17 november Verkoop hobbyclub De Perelaar Aanvang: 14.00 uur

 De Perelaar, Zwaag

19 november Herleving in concert Aanvang: 20.00 uur

 De Baron, Zwaag

19 november Sinterklaasintocht Zwaag Aanvang: 13.00 uur

 De Plataan, Zwaag

Activiteitenagenda     oktober 2016

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Ellen Muller.



Sportagenda      oktober 2016

Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL
30 oktober Heren Aanvang 14.00 uur
                         De Blokkers – Stormvogels Blokker
 6 november Heren Aanvang 14.00  uur
 Westfriezen – Spartanen Zwaag
13 nov Heren Aanvang 14.00 uur
 Westfriezen – Spirit’30 Zwaag

ZAALVOETBAL
31 okt Dames Aanvang 20.55 uur
 BZV – Avenhorn/K&S De Kreek
 4 nov Heren Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hooglandkozijnen-Scagha Zwaag
 4 nov Dames Aanvang 20.55 uur
 Zwaag/Hooglandkozijnen-Arch Nieuwb 2 Zwaag
 9 nov Dames Aanvang 21.05 uur
 BZV – Twist TSV Zwaag
11 nov Heren Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hooglandkonijnen-VIOS’79 Zwaag

HANDBAL
30 okt Dames Aanvang 15.40 uur
 HV Blokker – Westfriezen 2  (derby) De Kreek
30 okt Heren Aanvang 14.25 uur
 HV Blokker – SV Zeebrug De Kreek
 6  nov Dames Aanvang 12.30 uur 
 Westfriezen –DSS 2 Zwaag
 6 nov Heren Aanvang  13.45 uur
 Westfriezen - DSO Zwaag
 6 nov Heren                                                          Aanvang 11.15 uur
 HV Blokker – US 4                                     De Kreek

VOLLEYBAL
29 okt Heren Aanvang 15.30 uur
                  WhamWham – Croonenburg De Opgang
29 okt Dames Aanvang 13.30 uur
 WhamWham – Clam Dycke                       De Opgang 
11 nov Dames Aanvang 19.30 uur
               NIVO/Westvolver – Wognum De Schalm
11 nov  Heren Aanvang 19.30 uur
               NIVO – VCC’92                                          De Kers

TAFELTENNIS
4 nov            Heren                                            Aanvang 20.00 uur
                      TT Sport/A Merk –Disnierats 5 Oosterblokker 53



De elfde van de elfde

In het Rijk der Blockeniers wordt er volop gespecu-
leerd, want wie wordt de nieuwe Prins, zijn Adju-
dant en hun zeer charmante hofdames? Wie wordt 
er 11 november onthuld als de nieuwe Prins van de 
Blockeniers en staat op het podium te stralen? Een 
best bewaard geheim. 

Inmiddels lachen de Prins en zijn Adjudant zich rot, want zij horen de verhalen aan 
en zitten daar gewoon tussen. Want de Prins en zijn Adjudant zijn vaak op feestjes te 
vinden. Maar zijn ook zeer sportief en genieten meestal met volle teugen. Of komen ze 
toch uit een andere hoek? Het zou dus ook zomaar Jack Kaarsemaker kunnen zijn met 
als zijn adjudant Kees Karsten. Want die boden zich tijdens het afgelopen bakvoetbal 
al spontaan aan. Het hele scenario hadden ze al klaar, alleen de hofdames moesten nog 
geregeld worden, en ze konden geïnstalleerd worden. Of zoeken de Blockeniers het 
meer in het verre Oosten waar immers de winnaars van de Battle of Blokker vandaan 
komen?  Een ding staat vast, het is een schitterend duo dit decorum. 

Gezelligheid is hen niet onbekend. Ze plukken de dag: echte genieters zeg maar. Dit 
decorum heeft ook oog voor het sociale leven in Blokker. Dan ben je natuurlijk uiter-
mate geschikt om Prins en Adjudant van de Blockeniers te worden. En dat vinden ze 
zelf ook. Vrijheid is voor hen een groot recht, en dat zal dan ook volop in de act naar 
voren komen. Het zijn eigenlijk zonnestralen met een weelderige haardos. En wat heeft 
Aquarius hier mee te maken? Middels een schitterende act zal het nieuwe decorum 
worden gepresenteerd.

Maar dit gebeurt natuurlijk niet voordat de Blockeniers afscheid heeft genomen van 
het huidige decorum, Prins Carlos, Adjudant G en hun geweldige hofdames, Cindy en 
Zowy. Wat heeft dit viertal de Blockeniers veel gebracht, vooral de Prins en zijn Adju-
dant die samen twee jaar mochten regeren over het Rijk der Blockeniers. Wat hebben 
zij dit fantastisch gedaan. Maar ook de hofdames Cindy en Zowy. Deze dames gingen 
volop in het carnavalsgedruis mee, echte toppers! De Blockeniers is dit decorum veel 
dank verschuldigd en dat zullen ze op deze avond ook uitspreken.

Wie wordt de nieuwe Prins van de Blockeniers? Heerser van de Boekert tot het Zittend 
maar ook van heel Westerblokker. Komt de Prins uit het Westen of het Oosten? En wie 
neemt hij mee als zijn steun en toeverlaat, wie wordt dus zijn nieuwe Adjudant en wie 
de lieftallige hofdames? 

Veel vragen die op vrijdag 11 november beantwoord gaan worden in café De Harmo-
nie. De aanvang is 21.00 uur. Het belooft een fantastische avond te worden. De entree 
is vrij en iedereen is van harte welkom! De muziek is weer in handen van ons huisduo 
Sascha en Marian.



Zomaar een zondagmiddag in Zwaag

Zondag 9 oktober, we lopen richting De Witte Valk waar de Stichting Historisch 
Zwaag een Jubileumquiz heeft georganiseerd. Ze bestaan inmiddels 12 ½ jaar.Eerlijk 
gezegd had ik niet zulke hooggespannen verwachtingen. Tsja, zo’n quiz, is dat niet 
te hoog gegrepen? Wat volgde was een fantastisch in elkaar gezet spektakel met 
verrassende vragen, ondersteund door mooie geluids- en filmfragmenten. Technisch 
zat het knap in elkaar. De humor ontbrak niet, er was veel herkenning onder de be-
zoekers van een afgeladen Witte Valk. God, wat heb ik genoten, wat een ontzettend 
leuke middag. Allen die dit mogelijk hebben gemaakt: enorm bedankt!

Martin van Heerikhuize

KVG St. Anna

Hoe word ik een leuk oud mens!

Deze avond werd verzorgd door Andrea Groen. Het werd een  
boeiende lezing waarin we veel konden herkennen. Er ontstond een 
leuke interactie met de aanwezigen.
Vroeger, ja vroeger… dit is voor iedereen die voor 1980 geboren is. Als je na 1980 gebo-
ren bent heeft dit niets met jou te maken. De kinderen van tegenwoordig worden in de 
watten gelegd. Ben jij als kind opgegroeid in de 50-er, 60-er of 70-er jaren? Dan is het, 
terugkijkend, onvoorstelbaar dat je zo lang hebt kunnen overleven!
Door de verschillen te benoemen, vaak op humoristische wijze, werden we ons er weer 
van bewust hoe anders de jeugd van nu opgroeit met alle nieuwe vindingen op allerlei 
gebieden.

Mocht u na het lezen van dit verslag denken: “Wat is dit een leuke club. Daar zou ik 
meer van willen weten of zien”, dan kunt u vrijblijvend komen kijken.  
Neem contact op met onze secretaresse Marian Stavenuiter 0229-232737 of mail even 
naar:  kvgstanna@hotmail.com

Op 17 november hebben we een avond met Madelein Duyvenstijn. Zij komt vertellen 
over haar verzameling Sint-Nicolaas papier. Dat belooft weer een interessante avond te 
worden.

Hartelijke groet,
Het bestuur K.V.G. St.Anna



Betoverende klanken …
komen op zaterdag 19 november uit 
de trompet van Melissa Venema. Zij 
is de gaste van muziekvereniging De 
Herleving Zwaag en samen brengen ze 
u een luisterrijk concert.
Trompettiste Melissa Venema is op 
10-jarige leeftijd (!) geslaagd voor 
het toelatingsexamen van de Jong 
Talentklas van het Conservatorium van 
Amsterdam. Dat is zeker uitzonder-
lijk maar haar eerste CD als 11-jarige 
jongedame ook en de eerste is niet de 
laatste CD. Vele prijzen heeft Melissa behaald en zij heeft met diverse beroemde orkes-
ten en muzikanten opgetreden. Zoals het orkest van André Rieu, het koper-ensemble 
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en de Berliner Symphoniker. En komende 
maand reist Melissa af naar Wenen voor een Kerstconcert met het Radio Symphonie 
Orkest.
Muziekvereniging De Herleving Zwaag is trots dat zij deze talentvolle trompettiste mag 
begeleiden met een aantal muziekstukken en u zult zeker na afloop betoverd zijn!
‘Herleving in Concert’ begint om 20.00 uur in de zaal van De Baron in Zwaag  en met 
een Donateurkaart 2016 mag u gratis naar binnen. Zonder deze kaart is de toegang  
€ 7,50 per persoon.

Datum:  Zaterdag 19 november
Waar:  De Baron, De Oude Veiling 25 te Zwaag
Hoe laat:   Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang concert 20.00 uur                                                   
Toegang: € 7,50 per persoon, met donateurkaart 2016 gratis

Collecte voor kinderen met een handicap 

Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld 
in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap.  
Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind) van 14 tot en met 19 november.  
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren 
met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat NSGK in uw regio doet?  
Op de website www.nsgk.nl ziet u recent ondersteunde projecten op een landkaart.  
Wanneer u inzoomt op uw woonplaats, ziet u welke NSGK-projecten daar mede mo-
gelijk worden gemaakt dankzij uw steun.



Vroeg of laat gaat nagenoeg elk Nederlands kind op zwemles. Met al dat water om ons 

heen is dat wel zo veilig. Voor menig ouder is dit net als de meeste fases die opgroei-

ende kinderen doormaken: je moet er doorheen. Want hoe leuk het aan de ene kant 

ook is dat je spruit weer iets nieuws gaat doen; niemand zit te wachten op de date met 

het zwembad elke week. We hebben het tenslotte al druk genoeg. En dan moeten we 

ook de zwemlessen nog meenemen in het drukke schema van werk, school, opvang en 

andere gezinsleden. Wij vonden het al ingewikkeld bij het kiezen van de juiste zwem-

school. We hebben eigenlijk best veel keus in Hoorn en omgeving. En hoe meer keuze 

je hebt, hoe lastiger het wordt. Zelf hebben we allebei gezwommen bij Schermer in de 

Huesmolen. En waar ik na 2,5 jaar nog steeds mijn A diploma niet had, was Ben op z’n 

5e al in het bezit van A en B. Hij vond het daar fantastisch. Ik totaal niet. Veel kinderen 

uit onze omgeving zwommen bij de Waterhoorn. Hier kun je vaak snel terecht en als 

leerling kun je gratis vrijzwemmen om te oefenen. Voor ons was dat wel een pluspunt. 

Maar zou onze stuiterbal niet snel afgeleid zijn in zo’n groot zwembad? We besloten 

de gok te wagen. Aan het einde van haar eerste schoolweek na de vakantie begon haar 

zwemcarrière. Op vrijdagmiddag van 17 tot 18 uur. Ideaal voor een gezin met jonge 

kinderen. Not. Maar Carmen was en is razend enthousiast dus dat gedoe met eten en 

rijden enzo lossen we wel weer op. De les voor de herfstvakantie was een kijkles. Dan 

zit je als ouders langs de rand van het bad. Jezelf te verbijten omdat je ziet dat je kind 

niet oplet of andere kinderen terroriseert. (Niet die van mij hoor!) Terwijl je weet dat 

de badmeester of juf dat moet regelen. Erg leuk. Ik vond het trouwens echt leuk. Zien 

hoe mijn kind met veel plezier mee doet. Een beetje smokkelt bij het onder de lijn door 

zwemmen en totaal niet bang is in het water. Maar goed ook. Er komen er nog twee 

aan!

Desiree’s column

Zwemles



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden  
afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8) 
en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie)   
kindernevendienst.

Zondag 6 november 2016

Zwaag: mw. ds. T. van Lente-Griffioen

REMINDER: 

13 november a.s:

Zwaag: 10.00 uur themajeugddienst 

Hoorn: 16.00 uur (Het Octaaf aan de J.P. Pollstraat)   

Queenpopdienst Somebody to love

Nadere informatie: http://www.pknhoornzwaagblokker.nl/   

en in het volgende nummer van Samenspel.

Ladies only

Donderdag, 3 november: de eerste donderdag van de maand. Inmiddels in de regio bekend dat 

er een gezellig samenzijn voor vrouwen is in De Plataan te Zwaag. Ontvangst met koffie/thee en 

iets lekkers. Er is muziek en zang in een ontspannen sfeer. Rina Kossen zal spreken over “Gezond 

leven”. Hierna is er nog een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn. Het programma start om 20.00 uur. De deur is open vanaf 19.45 uur. Neemt u gerust uw 

buurvrouw, vriendin of collega mee.

De lezing is op christelijke basis geschoeid. Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 

gesteld. Graag tot ziens!

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: MAANDAG 31 OKTOBER
 MAANDAG 14 NOVEMBER

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker

 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker

 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag

  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores:

 Blokker: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621

 Zwaag: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 237157

Inlichtingen: Secretariaat:  St. Martinus, telefoon 0229 - 237157 

 Geopend:        vrijdagochtend  van 09.30 tot 11.30 uur 

 E-mailadres:  sintmartinus@quicknet.nl 

Vieringen

za. 29 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Zingerderwijs

zo. 30 okt. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang

    Zwaag GEEN VIERING

di. 01 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 02 nov. 09.00 uur Zwaag Allerzielen

    Parochiële viering met gehele pastoresteam

  19.00 uur Zwaag Woord -en Gebedsviering m.m.v. Marcanto

  19.00 uur Westerblokker Woord- en Gebedsviering 

    m.m.v.  Fanfare St. Caecilia, Zwaag

  19.00 uur Oosterblokker Woord- en Gebedsviering

do. 03 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 04 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 05 nov. 19.00 uur Oosterblokker Diaconaal weekend

    Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia

zo. 06 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang

    Westerblokker GEEN VIERING

di. 08 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 09 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 10 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 11 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 12 nov. 19.30 uur Oosterblokker 40-jarig Jubileum Zingerderwijs

    Eucharistieviering

zo. 13 nov. 09.30 uur Zwaag Uitreiking Martinusspeld/Matteüsspeld

    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

    Westerblokker GEEN VIERING



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer  072 - 564 44 44
Politie  0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker 0900 - 88 44
  erwin.kuiper@politie.nl
  Twitter: @_erwinkuiper
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas  0800 - 90 09 (24 uur per dag)
Kabel  0900 - 1884 (lokaal tarief)
Water  0800 - 023 23 55

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa James Grievelaan 2 1695 HX Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn  0229 - 27 21 96
Dierenambulance  0229 - 24 53 53

 
Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


