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Wat doen we komende maanden?
De volgende activiteiten staan in Hobrede op de agenda:
• 24 en 25 september: het hele weekend Burendag!
• 25 september en 2 oktober 15:00 uur Buurtborrel
• 5 oktober 2022, 10:00 uur: Koffie-uurtje
• 8 oktober, 12 oktober en 14 oktober workshop
herfstbloemstukken maken
• 15 oktober klaverjassen, 20:00 uur
• 22 oktober workshop 20:00 uur Likeur maken
• 27 oktober 20:00 uur Jaarvergadering Dorpsraad
• 29 oktober (ochtend) en 3 november (avond) AED-opleiding
• 29 oktober 20:00 uur Muziekavond!
Het programma is onder voorbehoud, check www.hobree.nl voor juiste datums!

We hebben je nodig!
In het Dorpshuis wordt alles gedaan door vrijwilligers. Helaas
wordt de groep vrijwilligers kleiner. Veel vrijwilligers zijn de
afgelopen jaren door verhuizing of een hoge leeftijd gestopt.
Wat hebben we nodig?
• Mensen die kunnen helpen met het onderhoud van de tuin en
het gebouw,
• Mensen die helpen schoonmaken,
• Het bestuur kan versterking gebruiken.
Geïnteresseerd?
Meld je aan bij Hans Visser, 06 155 424 20, of via een e-mail naar
hans@hansmildred.nl.
Voor alle aanmelders organiseren we een informatiebijeenkomst
waarin we zullen vertellen wat de werkzaamheden inhouden.
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Wat speelt er in het dorp?
Door Ed Wilms, voorzitter Dorpsraad Hobrede

Snelheidsremmende maatregelen
In het afgelopen jaar is een paar keer overleg
geweest met de gemeente Edam-Volendam over
snelheidsbeperkende maatregelen. Wij vinden dat er
regelmatig te hard gereden wordt in Hobrede, ook helaas door
inwoners van Hobrede zelf.
Binnen het huidige verkeersbeleid van de gemeente zijn er maar
een beperkt aantal mogelijkheden om aandacht van
verkeersdeelnemers hiervoor te krijgen. De gemeente heeft
besloten om op redelijk korte termijn de volgende maatregelen
nemen:
• Het verplaatsen van het bord bebouwde kom bord richting
Durkweg. Links en rechts van de weg komen blauwe
bebouwde kom borden met 30 km snelheidsaanduidingen. Er
wordt ook ‘30 km’ op het wegdek aangebracht.
• Dit wordt ook bij Hobrede 2 en waarschijnlijk ook bij de brug
gedaan.
• De aanwezige plantenbakken worden niet verplaatst, maar bij
de plantenbakken die op de weg staan wordt wel een witte
markering aangebracht.
• De gemeente heeft ook ingebracht om meer verhogingen
(zogenaamde punaises) op de weg aan te brengen, maar daar
zijn wij geen voorstander van, ook vanwege de trillingen van
het verkeer die het in de weg en mogelijk ook woningen geeft.
Alle inwoners krijgen van de gemeente over de te nemen
maatregelen bericht.
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Ondergrondse afvalcontainers?
De gemeente heeft al een paar jaar het plan om ondergrondse
restafvalcontainers in de lintdorpen te gaan plaatsen. Om
meerdere redenen zijn wij hier tegen. In augustus j.l. heeft de
Rekenkamer van de gemeente een enquête gehouden,
die burgers van de gemeente Edam-Volendam individueel
konden invullen. Gezien de onzorgvuldigheid die de gemeente
met haar Rekenkamer in de opmaak en bekendmaking van de
enquête heeft betracht, hebben wij hier bezwaar gemaakt.
Op 12 september hebben de dorpsraden hier met de wethouder
over gesproken. Vooralsnog staat de wethouder op het
standpunt dat deze ondergrondse containers geplaatst gaan
worden, als er voldoende huizen in een straal van 250 meter
staan. Bij de vraag om de dorpsraadsleden meer te zeggen over
de te nemen criteria, bleef de wethouder terughoudend omdat
dit in onderzoek is bij de Rekenkamer.
De dorpsraden hebben elk hun bedenkingen en bezwaren over
het voorgenomenbesluit van de gemeente aan de wethouder
met zijn aanwezige ambtenaar kunnen beargumenteren.
De gemeente wacht het standpunt van de Rekenkamer af.
Daarna komt de gemeente er bij ons op terug.
De jaarvergadering
Wij hebben onze jaarvergadering gepland op 27 oktober.
Iedereen is hiervoor uitgenodigd.
In de jaarvergadering zullen wij toelichten wat we het afgelopen
jaar gedaan hebben en horen we ook graag wat er bij de
bewoners leeft.
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Nieuw Oud-papiercomité compleet
Vorig jaar werd aangekondigd dat Ben
Bruidegom zijn activiteiten als oudpapier-ophaal-coördinator zou
beëindigen. Ees Tromp (Hobrede 52)
werd zijn opvolger. De evenknie van
Ben was Elly Bakker; zij is begin 2022
in alle stilte gestopt. Inmiddels heeft
zij ook een opvolger en wel Martine
Ordeman, Hobrede 19.

Martine en Ees

Wij wensen hun heel veel succes met het regelen van oud papier
en het mede financieren van dorpsactiviteiten.
Hierbij danken we Elly Bakker voor haar jarenlange inzet voor het
oud papier.

Ook Oranjecomité weer compleet!
Op 27 april 2022 werd bekend
gemaakt dat Ida Hooijberg na 17 jaar
haar werk als medeorganisator van
het Oranjecomité neerlegt.
Ook voor haar is een vervanger en wel
Anneke Wilms (Hobrede 35C). Ben
Bruidegom (Hobrede 21) blijft aan het
werk in het Oranjecomité, om voor
Hobreeërs op Koningsdag weer een
leuk uitstapje te organiseren.

Anneke en Ben
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Maak zelf je eigen likeur
Na Hobreeër bier, Hobreeër Rosé en Hobreeër wijn komt er nu
ook Hobreeër likeur. Op 22 oktober geeft Ees Tromp een
workshop waarin geleerd wordt om zelf Aranchello of
Limonchello te maken. Het zelf maken van likeur is een legaal
iets, er wordt gebruik gemaakt van ingrediënten die in de winkel
te koop zijn.
Aranchello is Italiaanse
sinaasappellikeur, gemaakt van
arance (sinaasappels). Een geweldig
geurig en smaakvol likeurtje, dat het
perfect doet als maaltijdafsluiter of
in een cocktail.
Limonchello is een Italiaans drankje op
basis van citroen. Fris, zoet en ontzettend
lekker. Zeker als hij ijs- en ijskoud is, is het
een heerlijke aperitief om voor of na de
maaltijd te drinken.
Meedoen aan de workshop?
Je kunt je aanmelden bij Ees Tromp, app/telefoon 06 of per email naar ees@geo-maatwerk.nl.

Workshop herfstboeketten maken.
Yvonne Breuk houdt in het dorpshuis weer workshops om
herfstboeketten te maken. Het is op zaterdag 8 oktober 13.30 15.30, Woensdag 12 oktober 19.30 - 21.30, Vrijdag 14 oktober
9.30 - 11.30. Kijk op de website www.peperbloem.nl.
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Expositie Honderd jaar school in beeld gestart!
Eind september 2022 organiseert de Historische Vereniging
Oosthuizen de expositie “Honderd jaar school in beeld” in de
Grote Kerk te Oosthuizen. De expositie bestaat uit schoolfoto’s
van 1900-2000 met de namen (voor zover bekend) van de
kinderen die erop staan. Het was een enorme klus om dit
materiaal samen te stellen.
Schema van openingstijden september 2022 in de Grote Kerk, in
de Raadhuisstraat te Oosthuizen.
De expositie is gratis te bezoeken op de volgende dagen:
• zondag 18-9, expositie van 10:00 tot 17:00 uur,
• woensdag 21-9, donderdag 22-9 en vrijdag 23-9, expositie
van 13:00 tot 17:00 uur,
• zaterdag 24-9 en zondag 25-9, expositie van 10:00 tot 17:00
uur.
Het belooft een waar spektakel te worden waar we nu al vol
spanning naar uitkijken.
U bent van harte uitgenodigd!

Bonte Rafel 1983-1984
Op de volgende bladzijde staat een mooie oude klassenfoto.
De vraag is welke van de kinderen woont nu in Hobrede?
Het antwoord staat op www.hobree.nl.
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Terugblik Floralia
Op 9 en 10 september
was het ouderwets feest.
Op 9 september werden
met steenwerpen en de
muziekbingo weer leuke
prijzen gewonnen. Op 10
september stonden
katknuppelen en de
Vrienden van Hobrede
LIVE op het programma. Daarbij waren maar liefst vier
gastzangers uit het dorp! De avond werd spontaan met
stokhangen afgesloten.
De winnaars:
• Plantenwedstrijd: plant 1,
plant 2 en plantenstel: Gert
Willem Beets. Planten
kinderen: Lars en Stijn
• Steenwerpen: individueel
Mijndert, team: Meindert,
Nick, Anne en Donna.
• Katknuppelen: ring: Sander,
duig: Ben en kat: Gerrit
• Stokhangen: dames: Anouk
en heren: Sam

Foto: Anouk en Sam vechten om wie in
2022 de beste stokhanger is….
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Appgroepen Hobrede
Er zijn voor Hobrede en omgeving vier appgroepen:
Nieuws Hobrede: bestemd voor Hobreeërs en
inwoners uit de omgeving. Aantal deelnemers op 1 september:
84. In deze app mag iedereen een bericht plaatsen en reageren.
Maar bedenk dat als je op iemand reageert, 84 personen
meelezen. Als je bijvoorbeeld reageert op een aangeboden
artikel, spreek dan daarna in privé appjes af hoe laat je het op
kom halen. Niet iedereen stelt het op prijs om daarvan
deelgenoot te zijn. Je kunt je aanmelden voor deze appgroep bij
Hans Visser, 06 155 42420.
Buurtwacht Hobrede: bestemd voor als er een dreiging in het
dorp is. Er zijn 59 deelnemers. Joop van Bruggen is de beheerder,
bij hem kun je je aanmelden, telefoon 06 229 205 84.
Aankondigingen app: deze appgroep is “eenrichtingsverkeer” en
is (zoals de naam al zegt) bestemd voor aankondigingen voor het
Dorpshuis, de Dorpsraad, activiteiten etc.. Maar een paar
Hobreeërs kunnen hierin berichten plaatsen, er kan niet op
gereageerd worden. Reacties kun je privé naar de plaatser van de
aankondiging sturen. Er zijn 97 deelnemers. Je kunt je aanmelden
voor deze appgroep bij Hans Visser, 06 155 424 20.
Gemeente app: dit is geen app voor Hobrede maar
wel belangrijk om te hebben. Hierin kun je iets aan
de gemeente melden. Vuilnisbak niet geleegd,
glasbak vol, straatverlichting stuk: je kunt het er
allemaal makkelijk in kwijt.
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Woordzoeker: zoek de namen!
Zoek de namen van de Hobreeërs die rechts genoemd worden.
Maar let op, ze kunnen ook diagonaal, achterstevoren of
ondersteboven staan!
De overgebleven letters vormen samen een aantal woorden.

Ben je klaar of zit je vast? De oplossing staat op www.hobree.nl

Weer een starters AED-opleiding
Het is oh zo belangrijk om te weten wat je moet doen bij een
hartstilstand. Daarom wordt op 29 oktober in de ochtend en op 3
november in de avond weer een beginnerscursus georganiseerd in
het Dorpshuis. Tijdstippen volgen nog!
Aanmelden kan bij Frank Wennekers 06 40388890. Doen hoor!
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