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

 

Nieuwjaarsreceptie jaaroverzicht 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari is een jaaroverzicht 
van Hobrede getoond. Voor degenen die dit gemist hebben is dit 
alsnog via de website hobree.nl te bekijken. Het jaaroverzicht 
duurt maar liefst 26 minuten. Dat er in zo’n klein dorp zoveel 
gebeurt! 
 

  

mailto:info@hobree.nl


 Zwanenpraat januari 2023 

 
3 

Programma de komende maanden 
 
Het programma voor de komende periode is: 

• 19 januari 2023 Vergadering Dorpsraad, 20:00 uur 

• 21 januari 2023 Klaverjassen, 19:30 uur 

• 5 februari 2023 Buurtborrel 15:00 uur  

• 18 februari 2023 Klaverjassen, 19:30 uur 
 

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

Help je mee om je buurt hartveilig te maken? 
 
Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen opgeleid zijn in 
het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator oftewel 
een AED en aangesloten zijn via een app op HartslagNU. 
Bij een hartstilstand zijn vooral de eerste 6 minuten cruciaal voor 
de overlevingskans en het voorkomen van hersenschade. Na 6 
minuten gaan de overlevingskansen snel achteruit. Bedenk dat de 
brandweer na ongeveer 10 minuten en de ambulance na 15 
minuten aanwezig is. Jouw rol is dus super belangrijk.  

 
Daarom start er in januari weer een opleiding voor nieuwe AED-
gebruikers. Ook zijn er herhalingsopleidingen. Kijk op 
www.hobree.nl voor de opleidingsdatums en locaties. 
 

http://www.hobree.nl/
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Wat speelt er in het dorp? 

In november heeft de gemeente in het 
dorpshuis in Hobrede een energie-avond 
gehouden. Deze stond in het teken van 
isoleren. De gemeente kondigde toen ook al 
aan dat zij meer maatregelen ging nemen. 
Inmiddels hebben de dorpsraden hiervan 
bericht gekregen en ons verzocht dit bij onze 
dorpsbewoners kenbaar te maken. 

Wat wil de gemeente gaan doen? 

Op onze website staat de hele tekst van de plannen van de 
gemeente, maar kort gezegd zijn de maatregelen als volgt, citaat: 

• Het college heeft in de Winternota het voorstel opgenomen 
om een reserve te vormen van € 1 miljoen ten behoeve van 
de maatregelen om energie-armoede tegen te gaan. Op die 
manier heeft de gemeente ruimte om zowel de voorgestelde 
als mogelijke toekomstige maatregelen te bekostigen.  

• De gemeente kent al een regeling “kansen voor Kinderen”, 
waarmee extra ondersteuning geboden kan worden aan 
kinderen in huishoudens met beperkte financiële middelen. 

• Het isoleren van woningen is een snelle, eenvoudige en 
goedkope manier om te besparen op energie en de kosten te 
verlagen. Het is voor sommige huishoudens niet duidelijk 
welke maatregelen ze precies moeten nemen, hoe ze aan die 
materialen kunnen komen en hoe e.e.a. praktisch aan te 
brengen. De gemeente zal daarom inwoners actief gaan 
ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Daarvoor 
starten ze een Fix-brigade.   
 

Ed Wilms, voorzitter 
Dorpsraad Hobrede 
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• Voor veel mensen is het een eerste stap om orde aan te 
brengen in hun geldzaken en een eerste advies te krijgen over 
mogelijkheden tot besparen en bezuinigen. Ze verkennen of 
het mogelijk is een overeenkomst te sluiten met een bedrijf 
dat in staat is grote aantallen gesprekken te voeren of 
adviezen te geven. Deze dienst willen ze dan gratis (en actief) 
aanbieden aan inwoners. 

• Veel verenigingen, zeker met eigen accommodatie, komen in 
zwaar weer door de gestegen kosten. De gemeente verkent 
of het wenselijk en mogelijk is om als gemeente een deel van 
de aantoonbare kostenstijging van de energielasten op zich te 
nemen, voor die gevallen waarin de Rijksvergoedingen 
(sportverenigingen, zwembaden, ….) niet van toepassing zijn. 

Kijk op www.hobree.nl voor de volledige tekst van deze 
gemeenteplannen. Het voldoende isoleren van bestaande 
woningen is noodzakelijk om voorbereid te zijn in de komende 
energietransitie. Afhankelijk van het energielabel van een woning 
kan inzicht gegeven worden in zinvolle isolerende maatregelingen 
voor deze woning. Meer informatie en (gratis) advies daarover is 
te vinden en te bevragen via de internetsite 
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Edam-volendam. 

Jaarvergadering 

Op de jaarvergadering in november j.l.  hebben wij verteld dat we 
met een aantal zaken bezig zijn. Hieronder twee updates: 

• Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in Hobrede: 
de gemeente gaat hiervoor nieuw beleid ontwikkelen. In 
afwachting daarvan worden geen ondergrondse containers 
geplaatst. 
 

http://www.hobree.nl/
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Edam-volendam
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• Asfaltherstel: de sleuven in het wegdek tussen nummer 38 
tot en met 1 moeten nog hersteld worden, het asfalt dat 
er  nu in zit is afgekeurd. De gemeente heeft het contract met 
de huidige asfaltleverancier gestopt. Er komt een andere 
asfaltleverancier, maar die moet via een aanbesteding 
geworven worden. 

Loslopende honden op de Hobrederdijk toegestaan? 

Onlangs is een van de dorpsraadsleden erop aangesproken dat de 
dorpsraad er mee bezig is om honden op de Hobrederdijk (het 
fietspad naar Kwadijk) alleen aangelijnd uit te mogen laten. Dit is 
niet het geval! Echter afgelopen jaar hebben naar onze 
informatie loslopende honden achter schapen aangezeten. 
Daarop hebben wij de vraag gekregen of daar wat aangedaan kon 
worden. Zoekwerk op internet heeft ons geleerd dat sinds 2009 
honden op de Hobrederdijk alleen aangelijnd uitgelaten mogen 
worden. Dat is destijds door de toenmalige gemeente Zeevang 
bepaald en geldt ons inziens nog steeds. 

Verdere informatie of verificatie hierover is op te vragen bij de 
gemeente.  

Op hobree.nl staat een link naar de volledige tekst van het 
aanwijsbesluit. 
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Inloopdag dijkverbetering 
 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
verbetert de komende jaren de boezemdijken van de 
Beemsterringvaart aan de kant van de polder Zeevang. 
Boezemdijken beschermen lager gelegen delen tegen 
overstromingen. De boezemdijk van de Ringvaart voldoet op dit 
moment niet overal aan de juiste hoogte of is onvoldoende sterk 
aan de binnenzijde Op dit moment wordt de dijkverbetering 
voorbereid. Om het dijkverbeteringsontwerp zo goed mogelijk te 
maken, wil het waterschap graag de bewoners betrekken. 
Daarvoor was op 12 december in het dorpshuis een 
inloopbijeenkomst. 
 
Zo’n 50 personen zijn gekomen met veel individuele vragen en 
wensen. De ingediende vragen en wensen gingen vaak over de 
woonsituatie, hoe grond aangebracht gaat worden, hoeveel 
overlast dat geeft, wat de invloed is op weidevogels etc. 
Veel vragen waar nu geen antwoord op is, maar wel een 
antwoord voor gezocht moet worden. De dijk naar het Westeinde 
in Oosthuizen is wel een zorg omdat die gepland staat om 
opgehoogd te worden. De planning is nog niet bekend maar het 
is niet de verwachting dat het voor 2024 gaat plaatsvinden.  
 
Tussentijds worden de inwoners geïnformeerd met 
bewonersbrieven en bijeenkomsten en de website  
https://www.hhnk.nl/verbetering-boezemkade-polder-zeevang.  
Aanmelden voor de nieuwsbrief, of het doorgeven van 
aandachtspunten als je niet aanwezig kon zijn op de inloopdag, 
kan via een e-mail aan projectzeevang@hhnk.nl. 

 

https://www.hhnk.nl/verbetering-boezemkade-polder-zeevang
mailto:projectzeevang@hhnk.nl
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Biljartvereniging Nooitgedacht 80+2 jaar 
 
Op 15 januari vieren de leden van onze biljartvereniging 
Nooitgedacht het 80 jarig bestaan uit 2021. Door corona kon dit 
niet eerder gevierd worde. Vandaar dat dit nu 80+2 genoemd 
wordt. De biljartvereniging heet “Nooitgedacht” en is opgericht 
op 8 januari 1941. Jan Schans is sinds september voorzitter. Hij 
vertelt ons meer. 
 
“De biljartvereniging is opgericht en had café Wilhelmina als 
thuishonk. Toen dat stopte is de vereniging verhuisd naar Kwadijk 
en daarna naar Purmerend. Toen het dorpshuis in Hobrede 
opgeleverd werd, is de vereniging vervolgens naar het dorpshuis 
verhuisd” zegt Jan. 
 

 
Jan Schans gefocust op de biljartballen. 

 
Wachtlijst 
Jan biljartte voordat hij in Hobrede kwam wonen in Kwadijk. In 
Hobrede waren toen 26 biljarters. Jan: “In Hobrede kon ik nog 
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niet meedoen in het Dorpshuis. Ik heb een tijd op de wachtlijst 
gestaan, totdat er weer opzeggers waren”. Momenteel telt de 
vereniging 17 leden, waarvan de helft uit Hobrede. 
Het dagelijks bestuur van de vereniging is daar ook een 
afspiegeling van, Jan is voorzitter, Dirk van Berge uit 
Middenbeemster is penningmeester en wedstrijdleider en Klaas 
Haan uit Oosthuizen is secretaris. 
 
Spelvorm 
Het biljartspel dat gespeeld wordt heet Libre. “Wij spelen de 
eenvoudigste biljartvorm. Met de speelbal moet je de twee 
andere ballen raken. Dat is voor de meeste van ons moeilijk 
genoeg” zegt Jan lachend. “Vroeger moest je minstens 20 punten 
halen, maar dat hebben we losgelaten. Het minimale aantal 
punten is nu 18. Maar we spelen wel heel serieus”. 
 
Feest 
Op 15 januari wordt Nooitgedacht 80+2 gevierd met koffie met 
gebak, een speech van de voorzitter en een buffet. Er wordt 
echter niet gebiljart, “want” zegt Jan: “de echtgenotes komen 
ook mee”. 
De biljartvereniging is van oudsher een mannenclub. Er zijn nooit 
dames lid geweest. “In andere plaatsen zijn zelfs 
vrouwenbiljartclubs, maar bij ons is dat niet het geval”. 
 
Meedoen? 
Jan besluit met: “Het is leuk als er nieuwe leden bij komen, ik wil 
vooral ook dames uitnodigen om lid te worden van onze 
vereniging”. 
Als je mee wil doen met biljarten, neem dan contact op met Jan. 
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Een nieuwe inwoner in Hobrede 
 
Sinds 10 januari 15:47 uur is Hobrede een nieuwe inwoner rijker! 
 
Jouke Steenman is toen in Hoorn geboren. 
Mama Martine, papa Han en grote zus Dieuwke zijn blij met hem! 
 
Jouke was bij zijn geboorte 3495 gram zwaar en 50 cm lang. 
Papa, mama, Dieuwke, opa, oma, ooms en tantes die hier in het 
dorp wonen of vaak in Hobrede zijn: allemaal gefeliciteerd met 
deze mooie aanwinst! 
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Puzzel 
De puzzel van deze maand is door elke goede lezer op te lossen, 
want de antwoorden staan allemaal in de Zwanenpraat! 
 
 

 
  
 
 
  

De oplossing staat weer 
op www.hobree.nl 
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 Oud papier-ophaaldatums 

 
Op de volgende datums wordt weer het oud papier opgehaald. 
 

Datum 

21 januari 15 juli 

18 februari augustus vervalt 

18 maart 16 september 

15 april 21 oktober 

20 mei 18 november 

17 juni 16 december 

 

 
 


