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Welkom bij het eerste exemplaar van Zwanenpraat! 
 
Hoezo “Zwanenpraat”? Vroeger hadden alle dorpen bijnamen voor 
de inwoners van de dorpen. In Middelie wonen kikkers, in Warder 
beren en in Hobrede…. Inderdaad: zwanen.  
 
Dit boekje is bedoeld voor inwoners van Hobrede. Tegenwoordig 
gaat alles digitaal, denken we. Maar wekelijks krijgen we nog een 
stapel papieren folders in de brievenbus. Da’s wel zo handig om op 
elk gewenst moment nog een aanbiedingen te kunnen bekijken.  
Met dit boekje proberen we dit ook, met een gepaste frequentie, te 
bereiken. 
 
Wat nemen we op in dit boekje? 
Er zijn vaste rubrieken, zoals de agenda van activiteiten van het 
dorpshuis voor de komende periode. De voorzitter van de dorpsraad 
deelt met u waar de dorpsraad momenteel aan werkt, en uiteraard 
vertellen we u de nieuwtjes uit het dorp die ons bereikt hebben. 
Tenslotte gaan we nieuwe inwoners op een leuke manier aan het 
woord laten. 
Zelf een bijdrage leveren mag ook; neem hiervoor contact op met 
iemand van de dorpsraad of mail naar info@hobree.nl.  
Foto’s zijn van harte welkom! 
 
De dorpsraad bestaat uit: 

 Ed Wilms (voorzitter) 
 Hans Visser (secretaris) 
 Gea de Schipper (penningmeester) 
 Martijn Balster 
 Freerk Boschma 
 Frank Wennekers 
 Nick Ruiter 
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Programma Dorpshuis komende maanden 
Het zomerseizoen, een voor het dorpshuis rustige periode, is bijna 
voorbij. De volgende bijeenkomsten staan op de agenda (deze lijst 
wordt elke editie van de Zwanenpraat bijgewerkt!): 

 4 september 2022 – 15:00 uur: Buurtborrel 
 7 september 2022 – 10:00 uur: Koffie-uurtje 
 9 + 10 september 2022: Floralia 
 25 september 2022 – 15:00 uur: Buurtborrel 
 5 oktober 2022 – 10:00 uur: Koffie-uurtje 
 8 oktober half 2, 12 oktober half 8 en 14 oktober half 10 

workshop herfstbloemstukken maken.  
Op 2 september 2022 start het biljarten weer. Elke vrijdag is het 
(biljart)bal voor leden. Kom eens lang als je geïnteresseerd bent om 
lid te worden. Het start om 19:30 uur. 
Het programma is onder voorbehoud, check www.hobree.nl voor juiste datums! 

Rabo Club Support-campagne 2022! 
De Rabobank investeert in clubs en 
verenigingen. Zo kunnen meer mensen 
daaraan meedoen. Dit jaar zijn er vanuit 
Hobrede twee deelnemers! De Floralia doet 
al jaren mee en voor het eerst ook de 
Dorpsraad van Hobrede. Alle leden van de 
Rabobank kunnen stemmen op de stichting die zij geld gunnen. Elk 
lid mag drie stemmen uitbrengen. Ons advies: Stem op de Floralia 
Vereniging Hobrede EN op de Dorpsraad Hobrede! Het geld dat 
gewonnen wordt, besteedt Floralia dit aan het Floralia 
feestweekend. De Dorpsraad besteedt alle inkomsten aan 
activiteiten in het dorp. 
Een stem op Floralia en op de Dorpsraad is dus een stem voor 
jezelf! Je kunt stemmen van 5 september t/m 27 september 2022. 
Meer weten? Kijk op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport  
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Wat speelt er in het dorp? 
 
De dorpsraad van Hobrede vergadert elke 
maand. Een keer per jaar houden zij een 
jaarvergadering. Elke maand vertelt een 
van de leden van de Dorpsraad in de 
Zwanenpraat iets over wat er momenteel 
speelt binnen de dorpsraad. De voorzitter 
van de dorpsraad, Ed Wilms, trapt af.  
 
Dorpsraad Hobrede 
De Stichting Dorpsraad Hobrede (SDH) bestaat 
momenteel uit zeven leden. De dorpsraad heeft tot hoofddoel het 
bevorderen van het leefklimaat d.m.v. een goede communicatie 
tussen bewoners en (semi)overheden zoals Gemeente E/V en het 
Hoogheemraadschap.  Dorpsraden zullen zich niet in het politieke 
domein manifesteren. De dorps- wijkraden zullen indien nodig of 
gewenst ongevraagd / gevraagd de gemeente E/V en het 
Hoogheemraadschap advies geven. 
Op 9 juni 2021 hebben de dorpsraden van oud-Zeevang, waaronder 
Hobrede, een convenant getekend waarbij de samenwerking tussen 
de dorps- /wijkraden en de gemeente E/V is geformaliseerd.  
 
Multimedia Hobrede 
Graag wil ik u erop opmerkzaam maken dat de dorpsraad ook een 
website www.Hobree.nl  beheert,  waarin ook de nodige informatie 
over diverse activiteiten van clubs en wetenswaardigheden van/over 
Hobrede te lezen zijn. 
 
Klachten meldingen woon- en leefomgeving 
In ons dorp kunnen er in het openbaar gebied dingen niet goed 
gaan. Denk hierbij aan wegdek-scheuren en kuilen, verlichting die 
uitgevallen is, afgevallen takken of omgevallen bomen, zwerfvuil, 
onveilige situaties, etc. Als u deze klachten ervaart kunt u die d.m.v. 
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de app ‘Mijn gemeente’ melden. Zie de website van de gemeente 
E/V: https://www.edam-volendam.nl/melding-woon-en-
leefomgeving. 
 
Contact met politiek 
We hebben de afgelopen maanden diverse politici op bezoek gehad 
van de VVD, Zeevangs belang en BVNL. Met hen hebben we 
gesproken over de slechte staat van het asfalt, de verkeersdruk en 
snelheid, maar ook over het domme plan van de gemeente om hier 
in Hobrede ook ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. In 
september hebben wij overleg hierover met de desbetreffende 
wethouder. 
 
Asfalt herstel 
Een deel van het asfalt is nu hersteld. Het is nog niet bekend 
wanneer dit verder hersteld wordt.  
 
Speeltuin 
De speeltuin is nog steeds niet afgerond. De speeltoestellen zijn 
geplaatst en door ons in gebruik genomen, maar het afstellen van 
de crosstrainer, het belijnen van het terrein en het verharden van 
het pad naar de speeltuin laat op zich wachten. De gemeente 
probeert dit te combineren met soortgelijke activiteiten, maar wij 
vinden dit te lang duren. We hebben ook de vraag gekregen of er 
een tweede schommel bijgeplaatst kan worden. Helaas mag dit 
vanwege veiligheidsvoorschriften niet.  
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Floralia knalt er weer op los! 
 
Op 9 en 10 september 2022 is weer onze jaarlijkse Floralia. 
Het programma van 9 september: 

 Planten inleveren 
 Steenwerpen  
 Swingo (muziek-bingo) 

 
Op 10 september is er weer een feestavond, met katknuppelen, de 
prijsuitreikingen en de Vrienden van Hobrede LIVE.  
 
Dat wordt weer dansen en meezingen, zeker nu er vanuit het dorp 
gastmuzikanten mee gaan doen! Wie dat zijn houden we nog even 
geheim! 
 
 

Dierentuin Hobrede 
 
De meest prachtige vogels en vissen 
zijn in (de omgeving van) Hobrede te 
bewonderen. Sinds deze zomer 
wonen in de boom van nummer 42 
soms drie ransuilen!  
 
Ze zitten vaak boven de “markering” 
die ze zelf op het asfalt aanmaken. 
 
Het is wel even zoeken, want ze 
hebben een prachtige schutkleur! 
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Reactie op 5 mei viering 
De 5 mei-viering was voor de leden van toneelvereniging “Nieuw 
Leven” eindelijk weer eens een mogelijkheid om te laten zien hoe 
goed zij zich in een rol kunnen inleven. Op zowel 5 als 7 mei 
speelden vier leden van de vereniging een waargebeurd verhaal 
over joodse onderduikers. 
De “Vrienden van Hobrede LIVE’ wisselden met passende nummers 
de toneelscènes af en oud inwoner van Hobrede Jan Remmert 
Struving vertelde hoe het in Hobrede in de tweede wereldoorlog 
was. De zaal was twee keer toe goed gevuld.  

De reacties waren zeer positief en menigeen gaf aan dat het verhaal 
hen zeer geraakt had! Als je deze voorstelling terug wilt zien, ga dan 
naar de website www.hobree.nl. Daar staat een link naar Youtube 
waar een video-opname van de hele voorstelling te zien is. 
 
De video van de voorstelling is inmiddels ook door nabestaanden 
van de onderduikers bekeken. Vanuit Israël zijn door van personen 
reacties gekomen die zeer positief waren, waaronder die van Uri, 
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het kind dat niet in de boerderij mocht onderduiken. Hij schrijft: 
Dierbare toneelvereniging van Hobrede, samen met de muziekgroep. 
 
Laatst werd ik aangenaam verrast en geboeid met het aanschouwen 
naar jullie uitvoering : bevrijding Hobrede - mei  2022. 
De enorme gebeurtenis van deze  welgeslaagde en zeer lange 
onderduik ligt altijd erg diep in ons wezen. Uiteraard keek ik dus met 
spanning naar dit toneelstuk waarin 4 meest welbekende 
hoofdfiguren gespeeld werden. 
Mezelf en broers vinden dat er goed werk van is gemaakt. 
Om de atmosfeer en het gebeuren goed weer te geven is veel nodig. 
De hoofdzaak is goed overgekomen. De hele reeks muziekstukjes 
geven welkome afleiding. Ook de zeer duidelijke en emotionele 
interviewstukken met de heer Remmert passen prima in het geheel. 
Jans' herinneringen zijn zeer waarderend. 
 
Ontvangen jullie hierbij  onze dank! Zeker veel werk en oefening! 
Een apart monument bestaat nu van dit super spannend avontuur 
met een goed en gelukkig einde! 
Het is en blijft een waar genoegen om dit toneelstuk te mogen 
meemaken en te waarborgen. 
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1686: De Hobree vertrekt naar Batavia 
 
Onze dorpsgenote Inga Tessel struint graag in de geschiedenis van 
Hobrede. Onlangs kwam ze erachter dat er een schip naar ons dorp 
vernoemd is: de Hobree. 
 
De Hobree was een Fluitschip of Fluit (Fluytschip, Fluyt). Dit is een 
Hollands lang scheepstype met drie masten, een platte bodem, een 
brede buik, een smal dek en een ronde achtersteven dat werd 
gebouwd in de 17e en 18e eeuw. 
 
De Hobree is gebouwd in 1685 voor de Kamer van Enkhuizen op de 
VOC-werf in Enkhuizen en was zo’n 40 meter lang en 9,5 meter 
breed. Het is in gebruik geweest bij de VOC vanaf 1686. Op 17 
september 1700 is in Batavia besloten de romp van het oude 
afgevaren schip te verkopen. Dat is op 29 oktober 1700 gebeurd. 
 

De fluit was sneller en 
stabieler dan veel andere 
schepen en had hij meer 
laadvermogen. Het schip 
was dan ook een van de 
belangrijkste scheepstypen 
voor de Nederlandse 
internationale scheepvaart. 
In de Gouden Eeuw bestond 
tot tachtig procent van de 
zeeschepen uit fluiten. Op 
de Hollandse en Zeeuwse 

scheepswerven werden er vier- tot vijfhonderd per jaar gebouwd. 
Het werd hoofdzakelijk gebruikt om vracht te vervoeren. 
Er zijn geen afbeeldingen van het schip bewaard gebleven. De 
afbeelding hierboven is een voorbeeld van een fluitschip. 
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Zet alvast in je agenda: Burendag 2022 
 
Op 24 en 25 september is het weer de landelijke Burendag! 
 
Op 24 september gaan we weer onkruid opruimen. Daarvoor gaan 
we nog een oproep doen. 
Op 25 september is er een gezellige lunch van op boerderij  Knook-
Steenman, Raeffeldamweg 7. 
 

 
 

Irma en Richard ontvangen graag alle Hobreeërs voor een lunch. 
 
Het programma is: 

 10:30 uur ontvangst met koffie en thee.  
 11:00 uur Klompenroute. Een informatieve, gezellige 

vragenroute over het erf.  
 12:00 Lunchbuffet tussen de koeien in de stal. Op de voergang 

staat een lange rij tafels klaar.  
 14:00 Afsluiting 

Aansluitend is er in het dorpshuis een buurtborrel. 
 
Begin september ontvangt u meer informatie. 
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Sponsoring Burendag 
 
Burendag wordt onder andere gesponsord door een inwoner van 
Hobrede. Daar is een mooi verhaal bij. 
 
Een van onze buren was in zijn tuin aan het spitten en zag iets 
glimmen. Nieuwsgierig pakte hij het op en na wat prut weggehaald 
te hebben zag hij een 
goudkleurige ring met 
een bijzondere steen. 
Nadat er foto’s van de 
steen gemaakt waren, 
was pas te zien dat er een 
familiewapen in stond.  
In de ring stond ook een 
inscriptie: 19-11-1949.  
 
Met medewerking van 
Hobreeërs en oud-
Hobreeërs is de familie 
gevonden van wie het 
wapen was. Nadat daar 
contact mee gelegd was, is binnen deze familie gezocht naar de 
eigenaar. De eigenaar mocht de ring hebben, als hij aan kon geven 
wat de inscriptie was. Daar heeft niemand zich  voor gemeld. 
Vervolgens is de ring aan de familie te koop aangeboden.  
 
Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd, dat door de vinder van de 
ring aan het dorp geschonken is. En dat geld gebruiken we nu voor 
Burendag. De ring is door de nieuwe eigenaar direct voor restauratie 
aan een goudsmid gegeven, zodat deze weer als draagring kan 
worden gebruikt. 
 
 


