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Dit is een uitgave van de Dorpsraad Hobrede. 
Redactieadres: 
Hobrede 35 
info@hobree.nl 

Dank u wel!!! 
De  Floralia en de Dorpsraad van Hobrede hebben meegedaan 
aan de RABO Clubsupport actie. Rabobankleden konden 
stemmen op verenigingen die zij financieel iets gunde. De 
bedragen die ze gekregen hebben worden bekend gemaakt op 
de jaarvergaderingen! Nu al: hiervoor onze hartelijke dank! 

Uitnodiging voor Jaarvergadering Floralia 
Op 14 november houdt de Floralia weer haar jaarvergadering 
in het dorpshuis. Iedereen is welkom om de jaarvergadering bij 
te wonen. Aanvang 20:00 uur. 
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Programma komende maanden 
 
Het zomerseizoen, een voor het dorpshuis rustige periode, is 
voorbij. De volgende bijeenkomsten staan op de agenda  
(deze lijst wordt elke editie van de Zwanenpraat bijgewerkt!): 

• 15 oktober, 12 november, 10 december 21 januari, 8 februari, 
18 maart: Klaverjassen, 20:00 uur 

• 22 oktober Workshop Likeur maken, 20:00 uur 

• 27 oktober jaarvergadering Dorpsraad, 20:00 uur 

• 29 oktober MusiCafé, 20:00 uur 

• 2 november koffie-uurtje, 10:00 uur 

• 6 november Buuretborrel14 november Jaarvergadering 
Floralia, 20:00 uur 

• 18 en 19 november 20:00 uur Toneeluitvoering door 
toneelvereniging “Nieuw Leven” 

• 22 november informatieavond Duurzaamheid,  19:30 uur 

• 4 december 2022 Sinterklaas in Hobrede 

• 7 december 2022, koffie-uurtje, 10:00 uur 

• 11 december Buurtborrel 
Het programma is onder voorbehoud, check www.hobree.nl voor juiste datums! 

Vrijwilliger wordt je zo! 
Vorige maand hebben wij ook al een oproep gedaan voor 

vrijwilligers voor het dorpshuis. Dat heeft enkele aanmeldingen 

opgeleverd, maar wij zoeken nog meer nieuwe medewerkers. 

Waar zoeken wij nieuwe vrijwilligers voor? 

• Bestuur 

• Schoonmaak 

• Onderhoud van het dorpshuis en de tuin 

Als je van het dorpshuis houdt, kom dan helpen.  

http://www.hobree.nl/
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Wat speelt er in het dorp? 
 
30 km maatregelen 
In de Zwanenpraat van augustus hebben we 
aangegeven dat de gemeente maatregelen 
neemt om de snelheid van het verkeer te 
drukken. Inmiddels, zover wij weten, hebben 
alle inwoners van Hobrede hier bericht over 
gekregen. De maatregelen, zo heeft u kunnen 
lezen in het bericht van de gemeente, bestaan 
uit het plaatsen van twee blauwe bebouwde kom aanduidingen in 
plaats van nu één. Ter hoogte van het dorpshuis zal het bestaande 
bebouwde kom bord verder van het dorp verplaatst worden naar 
de aanwezige verkeersdrempel. Op het wegdek wordt op twee of 
drie plaatsen een duiding van 30 km aangebracht. 
Ook worden de bloembakken met beschildering benadrukt, als 
deze op de weg staan. Momenteel heeft de gemeente geen 
mogelijkheden om andere maatregelen te nemen. Die 
mogelijkheid hebben we zelf wel. Laten we vooral ook zelf 
meewerken aan onze verkeersveiligheid door zelf maximaal 30 km 
te rijden.  
Het huidige verkeersbeleid loopt in 2023 af. Wij hebben de 
gemeente gevraagd of wij kunnen meedenken over een nieuw 
verkeersplan. 
 
Duurzaamheidsbijeenkomst in dorpshuis Hobrede 
Door de stijging van de gasprijzen en het voornemen van de 
overheid om het gebruik van energie terug te dringen en het 
aardgasgebruik op lange termijn te beëindigen, ontstaat veel 
onduidelijkheid over het toekomst vast isoleren van onze 
woningen. De gemeente gaat op 22 november voor de inwoners 

Ed Wilms, voorzitter 
Dorpsraad Hobrede 
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van Hobrede, Kwadijk en Middelie een informatieve bijeenkomst 
in het dorpshuis organiseren over isoleren en energie besparen. 
Een thema dat ons allemaal raakt. In de volgende Zwanenpraat 
zullen wij hier meer over melden. 
 
Asfalteren 
Een paar maanden terug is een deel van de dwarsdoorsneden in 
het wegdek opnieuw geasfalteerd. Vanaf de bocht tot aan de brug 
moet dit nog gedaan worden. De gemeente en het 
asfalteringsbedrijf weten nog niet wanneer dit gaat gebeuren. Wij 
hebben onze zorgen hierover kenbaar gemaakt aan de gemeente 
en wij blijven dit volgen. 
 
Jaarvergadering Dorpsraad 
Op 27 oktober houden we vanaf 20:00 uur in het Dorpshuis weer 
onze jaarvergadering. We zullen een terugkoppeling geven van 
wat we gedaan hebben, maar we willen ook graag weten wat er 
speelt. We stellen het op prijs als jullie hiervan deelgenoot willen 
zijn.   

Eindelijk weer toneel! 
Op 18 en 19 november geeft de Hobreeër toneelvereniging 
“Nieuw leven” weer een voorstelling. Na twee Coronajaren 
kunnen we weer eens ouderwets lachen om een blijspel. Dit 
jaar heet het blijspel “Zusters in zaken”. 
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Terugblik Burendag 24 september 
 
Op zaterdag 24 september 
2022 zijn Freerk, Colin, Pieter, 
Jan, Ed, Reinier, Hans, Mildred, 
Inga, Nick, Rik, Petra, Casper, 
Kees, Frank, Martijn, Jan, Bart, 
Jenny en Ben hard aan het 
werk geweest aan de bermen 
en de aangroei aan de 
onderkant van de bomen te 
verwijderen.  
Omdat het ’s morgens nog 
geregend had kwam het niet 
van maaien. De ondergrond bij 
de picknickbank is ook weer 
opgeknapt.  
 
Verder is er nog gewerkt in 
tuinen van enkele buren, 
waaronder de tuinen van de 
families Bakels en Hartog. 
 
Zo kunnen we de winter weer 
in! Volgend voorjaar worden 
delen van de berm weer 
ingezaaid met zaad voor 
kleurrijke bloemen  voor 
tevreden bijen en vlinders. 
Kijk voor een terugblik op Burendag 2022 op www.hobree.nl. 
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Terugblik Boerendag 25 september 
 
Op zondag 25 september was het druk bij de boerderij van Irma en 
Richard aan de Oud-Raeffeldamweg 7. Irma en Richard hadden in 
samenwerking met de dorpsraad Boerendag georganiseerd. 

Boerendag was weer een gezellig 
samenzijn. Het startte met koffie. 
Daarna werd iedereen in een team op 
pad gestuurd met een vragenlijst, met 
vragen over het boerenbedrijf en de 
omgeving.   
Zoals gebruikelijk op Burendag had 
iedereen wat te eten meegenomen. De 
organisatie voorzag in broodjes 

hamburger, koffie, thee, verse melk etc. waardoor iedereen van 
een gevarieerde en smakelijk lunch kon genieten. 
 
Voor het team dat het beste de vragen had beantwoord was een 
mooie prijs beschikbaar in de vorm van een gereedschapskist met 
daarin koffie en toebehoren. Deze werd gewonnen door het team 
van Ees Tromp. Dank aan Richard en Irma voor deze leuke lunch. 
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MusiCafé Hobrede 
 
MusiCafé? 
Op 29 oktober 2022 is in het dorpshuis het eerste MusiCafé 
Hobrede. Geen bandjesavond met harde muziek, maar rustig 
uitgevoerde nummers door verschillende groepen en artiesten, 
die elk zo’n 30 minuten voor jullie zullen musiceren. En waarbij je 
rustig naar de muziek kunt luisteren, wat kunt drinken maar ook 
tussendoor nog een praatje kan maken. Toegang is gratis. 
 
20:30 uur: Vrienden van Hobrede LIVE 
Op 5 en 7 mei heeft onze 
Hobreeër band een ander 
repertoire en speelstijl 
gehanteerd. Hier gaan ze 
op 29 oktober een half 
uur met zoveel mogelijk 
akoestische instrumenten 
op voortborduren.  
 

21:15 uur:  Stella Sings Streisand 
Stella woont ruim een jaar in Hobrede 
aan de Oud Raeffeldamweg 1 en houdt 
haar hele leven al van zingen.  
Ze heeft grote rollen in amateur-
musicals gespeeld en is jaren producent 
geweest op hoog amateurniveau.  
Volgend jaar geeft zij 3 concertjes in 

hun eigen boomgaard onder de naam "Stella Sings Streisand" met 
live muziek. Daar kijkt ze erg naar uit en ze doet op 29 oktober een 
vooorproefje van wat Streisandnummers en andere liedjes. 
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22:00 uur: Johan van den Berg 
Johan brengt op deze avond liedjes uit zijn eigen repertoire ten 
gehore. Johan woont sinds 2016 op de Oud Raeffeldamweg 2.  
Hij speelt al jaren mee als gitarist of bassist in begeleidingsbands 
van musicalgroepen en koren en in bandjes, waaronder de 
Vrienden van Hobrede LIVE band.  
Maar vanavond gaat hij solo en begeleidt hij 
zichzelf op akoestisch gitaar. Diverse liedjes 
gaan over zijn eigen leven. Gebeurtenissen 
die zijn leven hebben getekend verwerkt hij 
op een gevoelige manier in tekst en muziek. 
Geïntroduceerd door een kort verhaaltje zul 
je de gebeurtenissen vast herkennen . Je  
wordt een half uur meegenomen in de 
muzikale wereld van Johan.  
 

22:30 uur: Bert Roeleveld 
Bert behoeft als lokaal bekende muzikant 
eigenlijk geen introductie.  

Op deze avond geeft Bert een korte 
demonstratie in vereenvoudigd gitaarspelen, 
althans, zo lijkt het.  Hij zingt en speelt een 
aantal bewerkte songs via de een-vinger 
methode, al dan niet met bottle-neck.  
 
In een zelf ontwikkelde open gitaarstemming 

gaat hij los op nummers als “Have a little faith in me” , “Honky 
Tonk Women” en het zelf geschreven “Spinnen in m’n kop”.  
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23:00 uur: Jacob D. Edward 
Muziek als een warme sombere deken 
met een zalvende werking. Dat is Jacob 
D. Edward. Een folk songwriter met 
twee benen in de songwritertraditie 
van groten als Leonard Cohen, Jason 
Molina en Damien Jurado.  
 
Met zijn beschouwende teksten over 

actuele onderwerpen geeft hij de luisteraar de mogelijkheid de 
vinger op de zere plek te leggen. 
Live is Jacob D. Edward het best te omschrijven als een rafelig 
romanticus die een groot spectrum emoties naar voren brengt. 
Hierin neemt hij zijn publiek serieus en zoekt hij samen de grenzen 
op van muziek, tekst en performance. 
 
23:30 uur: Quatre Vins 
In de omgeving van Hobrede 
begint Quatre Vins 
langzamerhand bekend te 
worden als de “tuinband”.  
 
Franse chansons worden 
afgewisseld met eigen 
bewerkingen van bekende 
popsongs. Meerstemmige zang 
en mooie duetten. Ook het 
Braziliaanse werk wordt niet 
geschuwd. En dat in een semi-
akoestische setting.  Kom 
luisteren naar Miriam, Rolf, Bert en Arpad.  
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Het was fijn om in Hobrede te zijn 
 
Afgelopen maand is er voor ons veel veranderd, onze moeder 
Tineke is na een tomeloze inzet van dorpsgenoten helaas op 31 
augustus plotseling overleden. Drie weken later hebben wij onze 
vader Jan verhuisd naar een mooi particulier wooninitiatief waar 
hij gelukkig goed op zijn plek zit.  

 
Wij Brigit, Rinske en Anton zijn met liefde en geborgenheid in 
Hobrede opgegroeid. Allen hebben wij warme en fijne 
herinneringen aan onze jeugd op deze plek. 
Onze ouders en met name onze moeder heeft zich altijd erg thuis 
gevoeld in Hobrede, zelf hebben wij dit gevoel afgelopen maand 
ook weer mogen ervaren, bijzonder om mee te maken! 
 
De dankbaarheid hiervoor is 
groot. Omdat wij warme 
gevoelens hebben voor Hobrede 
en met het gedachtengoed van 
Tineke in ons hoofd willen wij 
graag eerst op deze manier 
kenbaar maken dat het huis op 
Hobrede 39a te koop komt.  
 
Kent u iemand die graag in Hobrede wil wonen vanwege de fijne 
sfeer dan mogen zij contact opnemen met Rinske Bakels: 06-
13097761 of groot-bakels@quicknet.nl 
 
Met warme groet, 
 
Brigit, Rinske en Anton Bakels 

mailto:groot-bakels@quicknet.nl


 Zwanenpraat oktober 2022 
 

 
12 

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
 
Heb je vragen op gebied van 
zorg, welzijn, werk, wonen, 
gezinsrelaties, geld of 
mantelzorgondersteuning.  
Samen met jou kijken onze 
vrijwilligers en professionals van het wijksteunpunt wat jij zelf 
kunt doen of met mensen uit jouw omgeving. 
Lukt dit niet, dan zoeken we gezamenlijk naar gespecialiseerde 
hulp. 
 
Neem ook eens een kijkje op ons platform Edam Volendam voor 
elkaar (https://www.edamvolendamvoorelkaar.nl/), ben je niet zo 
sterk met de computer of heb je geen computer? Geen probleem! 
Je kunt ons bellen. 0299-391507 
 
Woensdag 2 november van 10.00  tot 12.00 uur is er een 
medewerker van de SMD aanwezig in het dorpshuis voor het 
inloopspreekuur. 
 
Elke laatste vrijdag van de maand is her repaircafé van 14.00 tot 
16.00 uur in de Seevanck Raadhuisstraat 5 in Oosthuizen. 
Onze vrijwilligers staan voor je klaar om een kapotte lamp, 
strijkijzer etc. te repareren. 
 
 


