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Programma komende maanden 
De volgende bijeenkomsten en activiteiten staan voor de 
komende periode op de agenda. 

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

• 22 november informatieavond Duurzaamheid, 19:30 uur 

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

• 4 december Sinterklaas in Hobrede! 

• 10 december Klaverjassen, 19:30 uur 

• 11 december Buurtborrel 

• Workshops Kerststukken maken, zie hieronder 

• 15 december 2022 Dorpsraadvergadering 20:00 uur 

• 22 december kerstconcert Zeevangsfanfare 

• 4 januari 2022 koffie-uurtje 
• 8 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie 

Het programma is onder voorbehoud, check www.hobree.nl voor juiste datums! 

Kerst Workshop 
Peperbloem houdt in het Dorpshuis weer een Kerst Workshop. 
De kosten variëren tussen de € 29,50 en € 45,00, afhankelijk van 
het kerststuk dat je wilt maken. 
De workshops zijn op: 

•   8 december  19.30 - 21.30 

• 12 december  19.30 - 21.30 

• 13 december  19.30 - 21.30 

• 15 december  09.30 - 11.30 

• 17 december  13.30 - 15.30 

• 19 december  19.30 - 21.30 
Aanmelden via info@peperbloem.nl,  
telefonisch: 06 – 15 32 06 23 

http://www.hobree.nl/
mailto:info@peperbloem.nl
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Wat speelt er in het dorp? 
 
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 toekomstvast isoleren van onze woningen. De gemeente 
organiseert op 22 november om 19:30 uur een informatieve 
bijeenkomst in ons dorpshuis over het stimuleren van 
energiebesparing en toekomstvast isoleren. Een thema dat ons 
allemaal raakt. Elders in deze Zwanenpraat vind je meer 
informatie over deze bijeenkomst. 
 

Resultaat Jaarvergadering Dorpsraad 

Op 27 oktober jl. hielden we weer onze jaarvergadering. Helaas 
was deze niet zo druk bezocht als andere jaren.  Nadat wij verteld 
hebben wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, hebben we de 
bezoekers gevraagd wat er verder leeft. Hieruit kwamen 
voornamelijk punten naar voren welke voor de gemeente 
relevant zijn en die we met de gemeente gaan overleggen. Een 
uitgebreid verslag vind je op www.hobree.nl. 
Het algemene beeld van de aanwezigen is dat de bewoners van 
Hobrede tevreden zijn over hun woonomgeving. Dat is een groot 
goed wat wij met elkaar koesteren. Desalniettemin blijft de 
dorpsraad alert en signaleert waar nodig knel- en verbeterpunten 
om o.a. de veiligheid en sociale cohesie te bestendigen of te 
verbeteren.   
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Nieuw college in Edam-Volendam 

In maart jl. hebben bewoners van de gemeente een nieuwe 
gemeenteraad gekozen. Vervolgens hebben VD80, Zeevangs 
Belang, CDA en BVNL een coalitie gevormd. De coalitieafspraken 
zijn afgelopen maand vertaald in een collegeprogramma 2022-
2026. Een van onze taken is om, indien nodig, gevraagd of 
ongevraagd de gemeente te adviseren over zaken die ons 
aangaan. De Dorpsraad van Hobrede is maar een kleine speler 
naar de gemeente. Alle dorpsraden en een wijkraad van 
Volendam hebben regelmatig overleg met de gemeente. Daar 
hebben wij voorgesteld om samen met de andere dorpen meer 
samen te gaan werken met de gemeente. Bij die samenwerking 
kijken we ook naar nieuwe wetgeving zoals de omgevingsvisie. 
 

Omgevingsvisie 

De gemeente werkt al een paar jaar aan de omgevingsvisie. Deze 
visie wordt ontwikkeld in samenspraak met inwoners. De 
omgevingswet ligt ten grondslag aan deze visie. Samen met 
Schardam hebben wij op de concept omgevingsvisie een 
zienswijze ingediend. Ten eerste vinden wij dat er te weinig 
aandacht is voor de dorpskernen. Daarnaast spreekt de 
gemeente o.a. op jubeltoon over het “agrarisch cultuurland-
schap”. Wij bagatelliseren de behoeften van de landbouw zeker 
niet, maar deze belangen staan niet a priori voorop. Nergens is 
duidelijk beschreven dat de vraag voor de toekomst niet eens 
zozeer is hoe landbouw en natuur zich tot elkaar verhouden, 
maar of de huidige landbouw überhaupt op dezelfde voet kan 
doorgaan. Dit om natuur, milieubelasting, klimaatverandering, 
leefbaarheid van de dorpen etc. de goede kant op te krijgen. 
Deze uitdaging hoort op tafel in een omgevingsvisie. Wij houden 
jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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“Ik moet al lachen als ik hem zie”  
 
De toneelvereniging van Hobrede heet ‘Nieuw leven” en bestaat 
al sinds 1936. Hobreeërs Ineke van Vuure en Jan Gerard 
Hooijberg zijn beiden al lang bij de toneelvereniging aangesloten. 
Ineke is sinds 1964 bij de toneelvereniging. Jan Gerard zegt: “De 
toneelvereniging gaf toen ik er 26 jaar geleden bij kwam, twee 
keer per jaar een uitvoering. Toen hadden we 20 actieve leden. 
Met 20 leden konden we twee keer per jaar een uitvoering doen. 
Nu hebben we twaalf leden en dat is te weinig om twee 
uitvoeringen per jaar te doen”.  
Door Corona heeft het toneel twee jaar stil gelegen. Ineke: “Het 
is fijn dat we nu met onze groep bij elkaar kunnen komen om met 
zijn allen weer een mooi toneelstuk neer te zetten”. 
 

Het toneelstuk van dit jaar heet ‘Zusters in zaken’. Het is een 
blijspel. Jan Gerard speelt hierin een projectontwikkelaar. Ineke 
speelt moeder-overste. Jan Gerard: “Ik ga uiteraard niet 
verklappen wat er in het stuk allemaal gebeurt, maar er zijn 
problemen in het klooster”. Lachend voegt hij eraan toe: “En die 
ga ik even oplossen”. 
 

Het is voor Ineke en Jan Gerard een inspannende ontspanning: 
Jan Gerard: “Ik ben overdag de hele dag aan het werk. Dan is het 
heerlijk om ‘s avonds met de toneelgroep te werken aan een 
mooie toneelavond”.  
 
Ineke heeft er ook nog erg veel plezier in. “Maar…” zegt zij “het 
wordt wel steeds moeilijker om al die teksten te onthouden”. 
“Daarom doen we ook twee voorstellingen achter elkaar” vult Jan 
Gerard aan. “We zijn maanden bezig met repeteren, decor 
bouwen, spullen en kleding regelen, licht ophangen etc. En als we 
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dan maar één voorstelling zouden doen, dan is de inspanning erg 
groot.”  
 

 

 
Op de vraag wat mensen missen als ze niet komen, beginnen ze 
allebei te lachen. Ineke: “Je mist dan een avond ontspannen 
lachen in een gezellige omgeving. Als je voor de televisie zit krijg 
je de hele avond ellende over je heen. Het is echt de moeite 
waard om naar onze voorstelling te komen”. Jan Gerard zegt 
breed lachend: “Ik heb al gezegd dat ik niet ga verklappen waar 
het stuk over gaat en hoe het wordt uitgevoerd, maar er is er één 
bij, als die opkomt, dan moet ik al lachen als ik hem zie. Dat is 
het  leuke van een blijspel”. 
 

De uitvoeringen zijn op 18 en 19 november 2022. 
Aanvang 20:00 uur. Kaartverkoop is aan de zaal. Als je donateur 
bent, krijg je korting. Neem daarvoor dan wel je donateurskaart 
mee. Heb je interesse om mee te doen aan het toneel? Neem 
dan contact op met Jan Gerard of Ineke. 
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RABO-clubSupport doneert aan Floralia en Dorpsraad 
 
Elk jaar stel de RABObank een bedrag beschikbaar voor 
stichtingen en verenigingen. Leden van de RABObank mogen 
ieder drie stemmen uitbrengen op stichtingen en verenigingen in 
hun regio. Op basis van het aantal stemmen krijgen de 
stichtingen of verenigingen 
van de RABObank een 
bedrag.  
Dit jaar deden zowel Floralia 
als de Dorpsraad Hobrede 
hieraan mee. 
 

 

Zowel Floralia als de 
Dorpsraad ontvingen  
€ 255,13. Zij hebben dus 
evenveel stemmen 
gekregen.  
 
 

Namens de Dorpsraad namen Gea en Hans de prijs in ontvangst. 
Kiara en Martijn deden dit voor de Floralia. 

 

Zowel de Floralia als de Dorpsraad hebben aangegeven dat de 
opbrengst ten goede komt aan activiteiten in Hobrede. 
 

Namens de Dorpsraad en Floralia: dank aan iedereen die op ons 
gestemd heeft! 
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Wijkbijeenkomsten energie  
 
In de maanden november en december organiseert de gemeente 
Edam-Volendam buurtbijeenkomsten op vier verschillende 
plaatsen in de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen zij 
over manieren waarop je energie kunt besparen met kierdichting, 
vloer- spouwmuur- glas- of dakisolatie. Dit levert je wooncomfort 
op  én natuurlijk bespaar je hier geld mee. Onder de aanwezigen 
verloten zij ook 50 luchtdichtheidstesten, verdeeld over de 
verschillende wijken binnen de gemeente. Deze testen maken 
duidelijk  hoe  je jouw woning tochtvrij kunt maken. 
 
Aanmelden 

Je kunt je aanmelden via het formulier op de website van de 
gemeente. Ga naar edam-volendam.nl/wijkbijeenkomsten.  
Daar kun je kiezen uit de volgende data en locaties: 

• 22 november in Dorpshuis de Zwaan, Hobrede 57 in Hobrede 
• 28 november in de Grote kerk, Grote Kerkstraat 57 in Edam 
• 7 december in het MFA, Seevanckweg 93 in Oosthuizen 
• 12 december in de PX Volendam W.J. Tuinstraat 15, Volendam 
 

Programma bijeenkomst 

De bijeenkomsten wordt gepresenteerd door Kees Tol (Parre). 
19.30 – 20.00 uur Inloop met koffie, thee en wat lekkers. 
20.00 – 21.30 uur Welkomstwoord door wethouder Dirk 
Dijkshoorn. 
Hierna volgen verschillende presentaties die inzicht geven over 
waar een woning warmte verliest en wat u daaraan kan doen. 
Een bewoner uit onze gemeente vertelt hoe het is om uw woning 
te isoleren. De verloting van luchtdichtheidstesten wordt 
toegelicht. 

https://www.edam-volendam.nl/kom-naar-de-wijkbijeenkomsten-over-energie-besparen
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27 november najaarsrommelmarkt in Hobrede  
 
Bent u op zoek naar leuke of bijzondere spulletjes of wilt u uw 
overvolle zolder of garage nu eindelijk eens opruimen? 

Dan is de herfstrommelmarkt in Dorpshuis de Zwaan ín Hobrede 
de aangewezen plek voor u!  
Op zondag 27 november a.s. kunt u daar van 09.30 uur tot 12.00 
uur terecht om te speuren naar koopjes of om uw overtollige 
spulletjes aan de man/vrouw te brengen. 
 

 
Archieffoto van een eerder gehouden rommelmarkt 

 

Voor de verkoop van eigen spulletjes zijn tafeltjes te huur voor 6 
euro. Standhouders en bezoekers kunnen zich tevens tegoed 
doen aan koffie met huisgemaakte, dorpseigen appeltaart. 
Dorpshuis de Zwaan is gevestigd op nr. 57 te Hobrede. 
 

De entree tot de rommelmarkt is gratis. 
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Sinterklaas komt weer naar Hobrede 
 
Op zaterdag 4 december brengt Sinterklaas weer een bezoek aan 
Hobrede. Hij komt met zijn pieten om 15:00 uur met de 
pakjesboot aan, aan de Oostdijk, bij de brug.   
Vanaf de Oostdijk wordt Sinterklaas naar het dorpshuis begeleid.  
 
Alle kinderen en kleinkinderen zijn welkom bij de Sint, maar de 
Sint wil wel graag weten wie er komen! 

Geef voor 17 november op of en met hoeveel volwassenen en 
kinderen jullie komen bij: Yvonne (06-15320623 of via de mail 
breukensimons@hetnet.nl). Graag de namen en leeftijd van je 
(klein)kind(eren) aan ons doorgeven en ook graag wat regeltjes  
wetenswaardigheden over het kind voor Sinterklaas zijn Grote 
Boek. 

 Je mag zelf voor je 
(klein)kind(eren) een cadeautje 
kopen van ongeveer 10 à 15 euro 
want jullie weten zelf het beste 
wat je (klein)kind leuk vindt. Dat 
cadeautje kun je afgeven bij het 
dorpshuis op zaterdag 3 
december, tussen 16.00 en 18.00 
uur. Vergeet niet de naam en 

gegevens van het kind op het cadeautje te zetten.  
Voor wat te drinken met wat lekkers erbij wordt natuurlijk 
gezorgd! 

 
In het dorpshuis staat een pot voor een bijdrage. Het feest is 
gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. 
Zie verder www.hobree.nl. 

http://www.hobree.nl/
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Hobreeër Puzzle 
 
Hieronder een kruiswoordpuzzel over inwoners van Hobrede. De 
letters in de paarse vakjes vormen samen een woord. Veel 
plezier! 

 
Horizontaal 
4  Hond van Bart 

5  Voornaam Prevaes, Boschma, De Wit 

7  Jongste Hobreeër 

8  Voornaam voorzitter Dorpshuis 

11 Aantal leden van de dorpsraad 

13 Drummer van de dorpsband 

14 Voornaam van de Belg in Hobrede 

Verticaal 
1  Naam van het dorpshuis: de ... 

2  Rood 

3  Naam toneelvereniging Hobrede 

6  Voornaam toneelspeelster uit Hobrede 

9  Datum van Nieuwjaarsreceptie in januari 

10 Voornaam bewoonster nummer 27 

12 Achternaam van Engelsman Ben (nr 42) 


