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Hobreder bier met de kerst?  
 

Het Dorpshuis heeft weer Tripel en Blond 

bier met de inmiddels bekende 

etiketten. Met de kerst bezoek? Schenk 

een Hobreder biertje. Ga je bij anderen 

op bezoek? Neem Hobreder Bier mee.  

Hobreder bier. Lekker om te drinken, 

leuk om weg te geven, maar nog leuker 

en lekkerder om cadeau te krijgen! 
Bestellen kan via de website www.hobree.nl. 

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

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dorpsraad/Zwanenpraat/1222%20december%202022/Zwanenpraat%20v%200.3%20december.docx%23_Toc121930061
http://www.hobree.nl/
mailto:info@hobree.nl
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Programma komende maanden 
 
De volgende bijeenkomsten en activiteiten staan voor de 
komende periode op de agenda. 

• 15, 17 en 19 december kerstworkshops 

• 22 december kerstconcert Zeevangsfanfare, 20:00 uur 

• 4 januari 2022 koffie-uurtje, 10:00 uur 
• 8 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie, 14:00 uur 

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

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Eindelijk mag het weer: een 

Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis.  

Op 8 januari, 14:00 uur is iedereen  

welkom. Samen proosten wij dan 

op een hopelijk mooi en gezond 2023. 

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: 

• 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 
 
Samenwerking Dorpsraden en gemeente 

In de vorige Zwanenpraat heb ik verteld dat de 
nieuwe gemeenteraad een aantal 
coalitieafspraken gemaakt heeft. Dat is 
vertaald in een collegeprogramma 2022-2026. 
In de vorige Zwanenpraat heb ik ook verteld 
over de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is 
gebaseerd op de Omgevingswet. Wij hebben 
samen met de dorpsraden van Schardam en Warder het initiatief 
genomen om de Omgevingsvisie, het Collegeprogramma en de 
activiteiten van onze Dorpsraad bij elkaar te brengen. Waar werkt 
de gemeente aan en waar werken wij als Dorpsraad aan? Op 
welke onderwerpen kunnen we elkaar versterken? In de 
komende maanden gaan we dit in het overleg met de gemeente 
en de dorpsraden bespreken en met de andere dorpsraden ook 
zo’n exercitie doen. Wij hopen hiermee te bereiken dat we 
inzichtelijk maken waar de belangen liggen en hoe we op de 
onderwerpen die ons raken tijdig (liefst vooraf) onze inbreng 
namens u kunnen geven en niet, zoals nu, voornamelijk achteraf.  

Kerstversiering in Hobrede 
Momenteel wordt energie duur betaald. De Dorpsraad heeft een 
paar jaar geleden zes grote licht-kerstbomen aan kunnen 
schaffen dankzij subsidie van de gemeente. In de plantenbakken 
hebben we kleine licht-boompjes gezet. De stroom hiervoor 
wordt gesponsord door inwoners. We hebben alle 
stroomsponsors weer gevraagd of zij hieraan mee willen werken.  
  

Ed Wilms, voorzitter 
dorpsraad Hobrede 
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Om voor iedereen kosten te besparen, plaatsen we de 
kerstbomen pas in het weekend van 17 en 18 december. Dat is 
een week later dan anders. We halen ze in het weekend van 7 en 
8 januari weer weg. Ook de brandduur van deze verlichting 
hebben we verkort naar 17.00 uur tot 23.00 uur. 
 
Een gelukkig 2023 
Tot slot wensen de leden van de Dorpsraad de inwoners van 
Hobrede weer een goed, gelukkig en vooral ook gezond 2023! 

Het was weer een mooie maand! 
 
Afgelopen maand was het ouderwets druk en gezellig in het 

dorpshuis. Hieronder een paar highlights. 

 

Zusters in zaken  

Het was ouderwets lachen met de uitvoering van  het blijspel 

Zusters in zaken. Het ging over een financieel slecht draaiend 

De toneelgroep Nieuw Leven neemt het applaus in ontvangst na hun voorstelling. 
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klooster dat verkocht dreigde te worden. De zusters pikten dat 

niet. Moeder Overste vond samen met een projectontwikkelaar 

een goede manier om het klooster weer lonend te maken. Weer 

een mooie uitvoering van de Hobreeër toneelgroep Nieuw Leven. 

 

Rommelmarkt 

Tijdens corona is er geen rommelmarkt geweest, maar 29 

november was het weer eens zover. Een zaal vol met tafels, 

rommel en appeltaart etende bezoekers. De appeltaart was weer 

door inwoners van Hobrede gebakken en gesponsord. 

 

Sinterklaas komt met de boot aan in Hobrede 

Volgens Sinterklaas is het nooit eerder gebeurd: Sinterklaas die 

met de boot in Hobrede aankwam. De Sint werd in de vrieskou 

aan de kade opgewacht door veel bezoekers waaronder zes 

Veel belangstelling voor de rommelmarkt. 
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blaasmuzikanten. 

De Sint ging 

daarna met de 

kijkers, muzikan-

ten en zijn vijf 

pieten naar het 

Dorpshuis. De 

Sint en de pieten 

werden daar in een paardentram naar toe gebracht. 

In het Dorpshuis heeft de Sint met maar liefst 29 zenuwachtige 

kinderen gesproken. Ook voor de ouderen was er vaak een lief 

woord. Want Sinterklaas heeft hen, zo zei hij zelf, ook nog als 

kind meegemaakt.  

Het bezoek van de Sint werd afgesloten met een fotosessie. Voor 

alle kinderen was er een cadeautje en snoepgoed. 
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Nel Clay verlaat Hobrede 

 
Vanaf 10 december is het zover. Nel Clay-
Willig (Oud-Raeffeldamweg 2) verhuist naar 
een appartement in Purmerend. Na bijna 41 
in Hobrede gewoond te hebben, gaat ze op 
haar 87ste een nieuwe toekomst in 
Purmerend beginnen. 
 

Nel gaat met gemengde gevoelens Hobrede verlaten. Ze zegt: “Ik 
heb het goed in Hobrede, maar mijn koude huis is aan een 
renovatie toe. De tuin en het onderhoud daaraan lukt ook niet 
meer zo. Daarnaast speelt het voor mij dat ik nu nog goed ben en 
in staat ben om nieuwe contacten te leggen en te wennen aan 
een nieuwe plek. Dat zegt mijn verstand. Maar het vertrek uit 
Hobrede doet me ook pijn. Ik was liever gebleven, maar soms 
moet je verstandig zijn”.  
 
Nel is geboren en getogen in Beets. Daar had zij met haar man 
Will een boerderij. In 1982 kwam in Hobrede de schoolmeesters-
woning vrij. In de nieuwe woning konden zij een nieuw leven 
starten. Op de school heeft ze nog handwerken gegeven. Will is 
in 2018 overleden op 86 jarige leeftijd. Zij waren beiden heel 
actief in het dorp. Zo was Will een van de bouwers van het 
Dorpshuis en Nel vrijwilliger in het dorpshuis. 
 
Nel: “Het is niet mogelijk om van alle Hobreeërs persoonlijk 
afscheid te nemen, maar ik wil hierbij iedereen bedanken met 
wie ik hier met veel plezier gewoond heb. Ik wens jullie allemaal 
het beste voor de toekomst”. Wij wensen Nel veel plezier op haar 
nieuwe stek en nog een lang en gelukkig leven. 
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Zeevangsfanfare treedt op in het Dorpshuis 
 
Op 22 december treedt de Zeevangsfanfare op in het Dorpshuis. 
Het concert begint om 20:00 uur, de zaal gaat om 19:30 uur 
open. Entree is gratis. 
Eerst zal het Nieuwe Talent Orkest beginnen met een aantal 
nummers, gevolgd door een kerstverhaal voorgelezen door Gré 
Garms. Dan zal het Fanfare Orkest een mix van klassieke 
kerstnummers en andere sfeervolle en feestelijke muziek gaan 
spelen. Ter afsluiting is er de traditionele Bingo. 
 
Het wordt voor een van de inwoners van Hobrede een bijzonder 
optreden. Voor het eerst speelt Monique de Wit (Hobrede 20) 
mee met het kerstconcert. 

Monique: "Begin van dit 
jaar las ik een advertentie 
van het Nieuw Talent 
Orkest. Er werden mensen 
gezocht die in 10 weken 
tijd een muziekinstrument 
wilde leren bespelen, ook 
als je nog nooit eerder 
muziekles had gehad. Met 

hulp van de vrijwilligers van de Zeevangsfanfare heb ik de 
beginselen van het trompet spelen en het noten lezen geleerd. In 
mei hebben we ter afsluiting een concert gegeven samen met de 
Zeevangsfanfare. Met een groot deel van dit Nieuw Talent Orkest 
zijn we doorgegaan bij de fanfare en repeteren we wekelijks in 
Oosthuizen. De meesten van ons hebben ook individueel les, 
maar het samen spelen geeft het meeste plezier.” 
 

Monique de Wit 
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Kerstpuzzel 
 
Zo’n klein dorp als Hobrede, daar kent iedereen toch iedereen? 
‘Ja’ zeggen de meeste van ons dan. Maar laten we dat eens  
testen. Deze maand zoeken we de voornaam van de mannelijke 
inwoner op het aangegeven adres. Soms is het één van de 
mannelijke inwoners…. 
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Terugblik Energieavond 
 
Op 22 november organiseerde de gemeente een avond over 
isoleren en zuinig omgaan met energie. De zaal zat aardig vol, ook 
omdat er veel bewoners uit omliggende dorpen waren. 

In de bijeenkomst opende wethouder Dirk Dijkshoorn de avond. 
Dirk gaf aan wat de plannen van de gemeente zijn. Voor de 
meeste dorpskernen is dat, dat wij helemaal overgaan op 
elektriciteit als vervanger van gas. Daarom gaat de gemeente 
volgende jaar ook informatieavonden houden over 
zonnepanelen. 
 
Deze avond lag het accent op energie besparen door isoleren en 
wat je zelf aan maatregelen kunt nemen. Ook vertelde een 
inwoner uit Oosthuizen wat hij zelf gedaan heeft bij de renovatie 
van zijn stolpboerderij om deze qua energiegebruik voor de 
toekomst gereed te maken.  
De gemeente heeft posters en materiaal opgehangen met tips. 
Op www.hobree.nl vind je deze tips terug.  
Wil je meer weten over verduurzamen? Kijk dan op 
duurzaambouwloket.nl. 

http://www.hobree.nl/
http://www.duurzaambouwloket.nl/

