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Agenda 

do 26 mei Sociale lunch in de Vluchthaven. 

vr 27 april Koningsdag 

za   5 mei Bevrijdingsdag 

do  10 mei Hemelvaartsdag 

zo 13 mei Moederdag 

zo 20 mei Pinksteren 

 
 
Vergadering dorpsraad 
 
ma 30 april 16.00  Vluchthaven   

ma 28 mei 16.00  Vluchthaven    

ma 24 juni 16.00  Vluchthaven    

 
 
Uitvoering genesius 
 

Om vast te noteren: za  17 en 24 november  
 
 
Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
 
ma  16 april Lijnden Oost takkendag 

wo  18 april Lijnden West + B’liede takkendag 

ma  21 mei Lijnden Oost geen inzameling GFT-afval   Pinksteren 

ma  21 mei Lijnden West + B’liede geen inzameling rest-afval    Pinksteren 

di  22 mei Lijnden West + B’liede vervangende dag inzameling rest-afval    

wo  23 april Lijnden Oost  vervangende dag inzameling GFT-afval 

 
 
Klein Chemisch Afval - KCA wagen 
 
wo   16 mei 09.00 - 10.30 uur  Badhoevedorp, markt  
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elke week activiteiten 
 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
    zij gaan door tot 1 juli !! 
 
donderdag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de brug over de 
    Hoofdvaart tegenover Hoofdweg 50 
 
Wekelijkse activiteiten in de Vluchthaven  

 
dinsdag 10.00 uur Schilderscollectief (olieverf) 

  19.00 uur Jeu de Boules 

  20.00 uur Genesius toneelvereniging 

 
donderdag 13.00 uur Ouderensoos "Oud Doet Wijs" (tot 26/4) 

  13.00 uur Jeu de Boules 

  
vrijdag    9.00 uur Bridgeclub “Ontspanning” 

 
zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 

 

 

 

*-*-*-*-* 

 

 

Rectificatie 
 
In de voorgaande editie van uw buurtblad hebben wij ten onrechte 
aangekondigd dat de uitvoeringen van Genesius “Baron van niks tot armoe” 
op 17 en 24 april zouden zijn. 
 
Echter de uitvoeringen hebben al plaatsgevonden op 17 en 24 maart. Onze 
excuses voor de onjuiste vermelding.  
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Van de redactie 

Nederland staat weer in bloei!  Wat een pracht is het om de natuur tot leven te 
zien komen. Na een koude en lange winter is eindelijk het voorjaar 
aangebroken. Alle planten en bomen stonden op springen. Per dag zie je 
meer groenblad en prachtige bloesems aan de bomen komen. 
De lammetjes zien we in de wei rondspringen. Wij worden hier heel blij van. Je 
zou bijna vergeten dat er ook nog een nieuwe Boeselijn moet verschijnen deze 
week. 
 
Soms zou je willen dat de Boeselijn digitaal gaat worden, dat je thuis achter je 
computer het nieuws van Lijnden en Boesingheliede verzamelt en dan gewoon 
online zet. Zouden we dan echt meer tijd over houden?  En wordt de Boeselijn 
dan ook zo trouw gelezen als deze papieren uitgaven?   
Het heeft ook wel wat om al 40 jaar vertrouwd te zijn met onze gele buurtblad. 
Misschien wist u het niet, maar de Boeselijn is ook te lezen via de website van 
de Dorpsraad.  Verderop leest u meer over de vernieuwde site.   
 
Christel Biermans is de nieuwe website host geworden. Louis van Daalen 
heeft dit jarenlang op zich genomen, maar is daar in 2016 mee gestopt.  Nu 
heeft Lijnden in de persoon van Christel een waardige opvolger.   
 
Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad is Christel benoemd als 
secretaresse.  Inge Visser gaat het iets rustiger aan doen en gaat zich meer 
bezighouden met de activiteiten die voor onze dorpen worden georganiseerd. 
Otto van Vugt komt nieuw in het bestuur. Na jarenlange afwezigheid is er nu 
ook  iemand uit Boesingheliede in het bestuur aanwezig. Welkom aan Otto en 
Christel, wij hopen dat jullie van betekenis zullen zijn voor onze dorpen en er 
ook plezier aan het werk voor de Dorpsraad zullen beleven. Louis en Inge 
bedankt voor jullie tomeloze inzet.  
 
In deze lente-editie weer veel leuke nieuwtjes. Over 
bijvoorbeeld het geitenweitje aan de Hoofdweg 
Oostzijde. Dit weitje is niet meer weg te denken uit ons 
dorp.  Door een kleine groep buurtbewoners worden 
hier de dieren verzorgd, maar door veel bewoners 
wordt er aan het weitje plezier beleefd. In deze 
Boeselijn een oproep om te helpen. Dat kan heel 
simpel door een (kleine) donatie. Zeker doen! 
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Bij het schrijven van dit artikel is de voorlichtingsavond voor de sloop van het 
oude A9 viaduct nog niet geweest. Verder in deze Boeselijn staat al wat 
informatie over deze sloop.  Het zal vreemd zijn dat, na ongeveer 50 jaar, dit 
viaduct verdwijnt uit ons dorp.   
 
Ruim twee maanden zijn er mee gemoeid om onder andere het beton te 
verwijderen en het hele terrein te egaliseren. Te hopen valt dat er niet al teveel 
geluidsoverlast zal zijn nu we volop de deuren open zetten om van de lente te 
genieten. In de editie van juni kunnen we het vertellen hoe we deze tijd 
ervaren hebben en  hoe de omgeving veranderd is.  
 
Wel te hopen dat wij nog even kunnen genieten van alle narcissen langs de 
Hoofdvaart. Elk jaar worden het er minder, maar er staan er nog steeds heel 
veel. En ook daar worden wij weer lenteachtig blij van. 
 
Een plezierig lente en veel leesplezier in uw  Boeselijn. 
De redactie 

  

 

 
In de volgende uitgave van de Boeselijn  

willen we graag de geslaagden 
feliciteren.  

Als u ze doorgeeft, kunnen wij het 
plaatsten !! 

 
Per mail: els@dikkes.nl   

of  per telefoon: 023 – 555 1426 

 

mailto:els@dikkes.nl


____________________________ ____________________________ 
 

- 6 - 

 

Nieuws van de dorpsraad 
 
Jaarvergadering  
Op donderdag 22 februari hielden wij de jaarlijkse 
jaarvergadering. Als vereniging waar iedereen die in Lijnden 
en Boesingheliede woont automatisch lid van is, zijn wij verplicht om ieder jaar 
een ledenvergadering te houden.  
 
Deze vergadering gaat dan altijd over het voorgaande jaar. Dit keer dus over 
2017. De voorzitter, Gerrit Klaasse Bos, opende de vergadering.  
 
Het is alweer een jaar geleden dat de exploitatie van het dorpshuis werd 
overgenomen door Stichting Maatvast. Er lijkt misschien nog niet zoveel 
veranderd, maar voor wie goed oplet zijn de wijzigingen steeds duidelijker 
zichtbaar. Hoe het verder allemaal gaat lopen is ook voor het bestuur nog niet 
helemaal duidelijk. 
 
In het bestuur zijn een paar wijzigingen: Inge Visser heeft aangegeven om 
wegens privé-omstandigheden te stoppen met het secretariaat van de 
dorpsraad. Zij blijft nog wel lid van de dorpsraad. Inge werd bedankt voor haar 
werkzaamheden met een mooie bos bloemen.  
Het secretariaat is vanaf de jaarvergadering in handen van Christel Biermans. 
Zij is de zomer van 2017 begonnen met het bijwonen van de maandelijkse 
vergaderingen. Zij heeft ook samen met een ander lid, Connie Ottenhof onze 
nieuwe website opgezet.  
Neemt u vooral een kijkje op: www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl   
 
Christel en ook een ander nieuw bestuurslid, Otto van Vugt, stelden zich voor 
aan de vergadering. Er waren geen bezwaren tegen aanstelling van Christel 
en Otto als lid. Met Christel die het secretariaat heeft overgenomen en Otto die 
Boesingheliede vertegenwoordigt in de dorpsraad beginnen wij enthousiast 
aan een nieuw jaar als bestuur. Zo wordt de ouderensoos Oud doet Wijs sinds 
september 2017 door de dorpsraad georganiseerd, organiseren we ieder jaar 
een burendag, proberen wij bij zaken georganiseerd door de gemeente aan te 
sluiten en mee te praten. 
Tevens werd door de penningmeester, Joop Baars, de financiën over 2017 
besproken en uitgelegd. 
 
Na een korte vergadering en ook een korte pauze werd het woord gegeven 
aan Thomas Takkenburg van Troostwijk Expertises. Hij was uitgenodigd om 
naar aanleiding van de twee grote branden in 2017, aan de Schipholweg in 
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Boesingheliede en aan de Raasdorperweg in Lijnden, uitleg te geven over 
brandverzekeringen en de gevolgen.  
Thomas gaf een zeer duidelijke uitleg over het belang van zelf altijd voor brand 
verzekerd te zijn. En hierbij goed de clausules en voorwaarden (de kleine 
lettertjes dus) te lezen en vooral na te komen. 
 
Na deze uitleg en het nog even napraten over de branden in onze twee 
dorpen werd de avond afgesloten.  
 
Contributie 
Aansluitend op het stuk over de jaarvergadering willen wij u graag attenderen 
op de jaarlijkse contributie: 
In onze statuten is opgenomen dat iedere inwoner van Lijnden en 
Boesingheliede vertegenwoordigd wordt door de dorpsraad, Deze telling wordt 
ook door de gemeente gehanteerd voor bepaalde subsidies naar de 
dorpsraad. 
U geeft met uw contributiebetaling aan, lid te willen zijn van dorpsraad Lijnden 
/ Boesingheliede. Het bedrag dat hierdoor binnenkomt gebruiken wij voor 
kosten die wij maken en die niet door anderen (gemeente) betaald worden. 
Onze inspanningen zijn ook in uw belang. 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
de contributie van de dorpsraad bedraagt € 10,00  per gezin/adres 
Het rekeningnummer is: NL41RABO0324545312 ten name van dorpsraad 
Lijnden, onder vermelding van: "contributie 2018". 
 
 
Vlag van Lijnden- Lynden 

Het is nog steeds mogelijk om een 
Lijndenvlag te bestellen: 
 
Er zijn twee formaten:  
100 x 70 cm, deze kost € 21,-- of  
150 x 100 cm, deze kost € 35,85. 
Stuurt u daarvoor een mailtje met welke 
maat vlag, uw naam, e-mailadres en 
telefoonnummer naar het secretariaat van 
de dorpsraad: 
secretaris@dorpsraadlijnden.nl. Een briefje 
in de brievenbus (Hoofdweg 60b) met uw 
gegevens mag ook. Wij nemen dan contact 
met u op over de betaling e.d.  Wij bestellen 
zodra wij vijf bestellingen hebben.  
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NL DOET 
Op 10 maart was het weer tijd voor NL DOET. In de media hebben wij de 
Koninklijke familie weer enthousiast viooltjes zien planten, koffieschenken en 
schilderen. 
 
Viooltjes hebben wij op 10 maart ook geplant. Dat deden we bij het elfenbosje 

bij  het Vossennest, tussen 
de Raasdorperweg en de 
Nieuwerkerkerstraat. 
Daar hebben we ook de 
elfenhuisjes geplaatst, die 
gemaakt zijn tijdens de 
keramiek workshop op 7 
oktober 2017. 
 
Wij hopen dat er nu genoeg 
huisjes zijn, zodat alle elfen 
die in Lijnden willen komen 
wonen een (t)huis kunnen 
vinden. 
 

Mocht u zelf nog een elfenhuisje willen plaatsen, dan mag dat altijd. U kunt 
een huisje neerzetten bij de andere elfenhuisjes of er zelf één in uw (voor) tuin 
neerzetten. 
Graag willen wij dan een foto hiervan plaatsen in de Boeselijn. Als u wilt met 
adres (maar dat hoeft niet). Dan kunnen wij aan de elfen doorgeven dat er nog 
meer plaats is. 
 
Tussendoor zijn we met alle aanwezigen naar 
het Lijndenplein gelopen om hier het naambord 
te onthullen. De onthulling werd gedaan door 
Els Dikkes. Eigenlijk was het ooit haar idee om 
in plaats van de lange omschrijving van de plek 
waar kerstbomen gebracht kunnen worden met 
de kerstboominzameling, en waar burendag in 
september wordt gehouden, een betere, vooral 
kortere naam, te geven. 
Els hield een inspirerende toespraak waarna zij 
de over het bord geplaatste Lijndenvlag 
loshaalde en het bord "Lijndenplein" onthulde. 
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IJsbaan bij het Vossennest 
In de vorige Boeselijn las u over het idee om een ijsbaan te 
maken op het "oude" handbalveld, naast het Vossennest. 
Eerst moest daarvoor het materiaal verzameld worden (zand, 
plastic, verlichting). Daarnaast hadden we vrijwilligers nodig die 
's nachts wilden helpen met het water-sproeien, zodat bij 
voldoende nachtvorst er een mooie ijsbaan met glas ijs zou kunnen ontstaan. 
De eerste poging mislukte. Toen alle materiaal verzameld was werd het te 
warm en moest alles weer worden opgeruimd. 
Maar toen al snel bleek dat twee weken later er weer temperaturen van minder 
dan 0 graden kwamen werd er met man en macht gewerkt om een ijsbaan 
mogelijk te maken.  
 
En het lukte! En er was zelfs een dag of vier heel goed schaatsweer.  Wij 
willen dan ook Rene Lanser, Dirk van Bergen, Dany Hogenboom, Steven de 
Smit, Daan Weel, Justin Weel, Jos Weel, Jeroen Weel, Emmelies Weel, 
Christel Biermans, Jan van het Schip, Gerrit Klaasse Bos, Darius Barosjevskie 
en Kennemer Beheer Bouwbedrijf, nogmaals hartelijk bedanken voor arbeid, 
materiaal en hand en spandiensten.  
 

Vooral het 's avonds 
laat en/of 's nachts 
opspuiten van water, 
over wat de ijsbaan 
moest worden, was 
een behoorlijk koude 
klus. 
Inmiddels hebben alle 
genoemde vrijwilligers 
een attentie 
ontvangen namens de 
dorpsraad. 

 
In gevolg op dit festijn is 
het weer mogelijk om het 
veld te verlichten. Wilt u 
een keer 's avonds gebruik 
maken van het veld MET 
verlichting, neemt u 
daarvoor dan contact op 
met Jos Weel (via 06 
53142248). 
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Lunch in De Vluchthaven . 
Op donderdag 26 april organiseert de dorpsraad weer een lunch, voorafgaand 
aan de soos Oud doet Wijs, met medewerking van Oud doet Wijs.  
Iedereen is van harte welkom. We lunchen van 12.00 uur tot 13.30 uur en we 
zouden het leuk vinden als u daarna blijft kaarten, maar niets is verplicht. 
Gewoon even bijpraten tijdens de lunch is ook voldoende. 
We vragen een kleine bijdrage van € 4,-, daar zult u geen spijt van hebben. 
U kunt zich opgeven tot 20 april: 
Op donderdagmiddag in De Vluchthaven bij Rechell Brugmans, maar 
telefonisch kan ook bij: Rechell Brugmans 06 24759682 of Joop Baars 06 
47156848. 
Of via de (algemene) manier: een mailtje met uw naam, e-mailadres en 
telefoonnummer naar het secretariaat van de dorpsraad: secretaris@dorps-
raadlijnden.nl. Een briefje in de brievenbus (Hoofdweg 60b) met uw gegevens 
mag ook. Wij nemen dan contact met u op.  
 
Website Dorpsraad 
Vanaf  begin februari is de nieuwe website van de dorpsraad Lijnden en 
Boesingheliede te bezoeken. Op de "oude" website www.dorpsraadlijnden.nl 
vindt u vooral oudere zaken die de dorpsraad aangaan. Deze website is ook 
gelinkt aan onze nieuwe website: 
www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl  (die weer gelinkt is aan de "oude") 
Deze nieuwe website is helemaal bijgewerkt en voorzien van allerlei 
achtergrond informatie over Lijnden en Boesingheliede en gebeurtenissen. Wij 
nodigen u uit om een kijkje te komen nemen en laat u ons dan vooral weten 
wat u er van vindt. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
De vergaderingen voor de komende maanden zijn op: maandag  30 april, 28 
mei en 25 juni. In principe vergaderen wij de laatste maandag van de maand 
(indien deze maandag een feestdag is, is de vergadering een week eerder).  
 
De vergaderingen vinden plaats in de Vluchthaven en beginnen om 16.00 uur.  
De bestuursvergaderingen zijn openbaar. U mag dus altijd een vergadering 
bijwonen. Het is wel handig om vooraf bij ons secretariaat te melden dat u wilt 
komen. Wij kunnen u dan de agenda toe mailen, zodat u weet waar we het 
over gaan hebben. E-mail: secretaris@dorpsraadlijnden.nl 
 
Overlast door sloop viaduct oude A9 over de Hoofdvaart / omlegging. 
Op 11 april was er een bijeenkomst in de Vluchthaven waarin omwonenden 
konden worden geïnformeerd over de omlegging van Hoofdweg oost- en 
westzijde  voor de sloop van het viaduct in mei. Meer informatie vindt u op 
pagina 18 van dit blad. 

http://www.dorpsraadlijnden.nl/
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Ouderensoos 

 
Elke donderdagmiddag is het weer een gezellige drukte in de Vluchthaven, 
waar gemiddeld toch zo’n  20 tot 24  mensen komen, om een spelletje te 
klaverjassen. Zo rond 13.00 uur stromen de eerste gasten binnen om eerst 
een kopje thee of koffie te drinken. 
Even lekker met elkaar kletsen en meestal beginnen we om half 2 met 
kaarten. Het is altijd spannend of we helemaal rond zijn!  
 
Het gaat er altijd gezellig aan toe. 
In februari hebben we weer onze traditionele boerenkool maaltijd gehad, waar 
zo rond de 30 mensen heerlijk van hebben gesmuld. Jan van Beem had voor 
de boerenkool (vers van het land) en de aardappels gezorgd. 
Rechell en haar zus die voor de bereiding etc.  hadden  gezorgd,  verrasten 
ons met prachtig gedekte tafels en vooral de grappige bloemstukjes van 
narcissen gedecoreerd met boerenkoolbladeren en aardappels oogsten veel 
bewondering! 
 
Het smaakte allemaal weer heerlijk! 
 
Donderdag 26 april houden we voorlopig de laatste soosmiddag om de eerste 
donderdag in september weer te beginnen. 
We sluiten af met een gezamenlijke lunch en daarna, voor wie dat wil, 
klaverjassen, maar gewoon gezellig wat blijven praten kan ook. 
 
Mocht je denken, dat lijkt me heel gezellig: 
iedereen is welkom, dus aarzel niet en kom 
eens langs. 
 
Ria van den Haak 
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Nieuws van de geitenwei 
 
Hallo, 
Wij zijn de 12 geiten van de Geitenwei Lijnden. 
 
Wist u dat de geitenwei al zo’n 35 
jaar bestaat? 
De wei is opgericht door de heren De 
Jong, vd Koppel, Krijgsman en 
Gabes. Helaas zijn zij niet meer 
onder ons...., maar zij hebben ons 
wel deze unieke wei, een leuk 
middelpunt van ons dorp nagelaten! 
 
Sinds 6 jaar staan wij in de wei, 6 
bokken en 6 geiten. 
Wist u dat wij allemaal broertjes en 
zusjes van elkaar zijn? Leuk hè? 
Toen wij hier alle 12, werden geboren 
in 2012, hebben onze verzorgers 
besloten dat de 6 bokken zouden 
worden gecastreerd, zodat wij hier alle 12 oud mogen worden! 
 
Jong spul is leuk, maar niet diervriendelijk: bokjes gaan naar de slacht, en 
onze, dan nog jonge, moeders gaan vaak dezelfde weg.....  
En aangezien het een leuke buurtwei is, vonden onze verzorgers het belang-
rijk voor diervriendelijk en bewust welzijn te staan! 
 
Dus wat een mazzel hebben wij: al 6 jaar lang heeel happy en blij in de 
geitenwei! 
Twee van ons zijn met de fles groot gebracht: Ik, Lucky, een bokje, was zo 
klein als een konijn, en veel te zwak, dus namen Barbara en Nico mij mee in 
huis. Ze noemden mij Lucky, want als ik het zou redden, stond ik symbool voor 
verandering, alle bokjes dan castreren en een dierwaardig leven krijgen... 
Geluk voor alle bokken dus.  
 
En ik redde het. Met heel veel zorg, dag en nacht, veel liefde en plezier heb ik 
eerst twee weken op het aanrecht in een kratje gestaan. Toen ik toch echt 
sterker, groter en brutaler werd heb ik uiteindelijk 4 maanden in de keuken 
gewoond in een provisorisch gemaakte hoek. Ze vonden het zelf gelukkig ook 
veel te leuk! 
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Maar ik werd groter, dus kon ik er ook uitspringen. Toen ben ik weer naar de 
wei teruggebracht. Steeds even heen en weer naar mijn soortgenootjes. 
Langzaam terug in de wei, waar ik hoor, weer bij mijn familie. Maar dat was 
vreemd hoor: zij daar waar ik ben opgegroeid, 4 maanden lang zag ik toch 
echt Barbara als mijn moeder.... maar na een paar weekjes wennen, bleef ik in 
de wei, en zij is heel vaak bij ons: Barbara verzorgt ons om de week! Soms 
mag ik nog even mee naar huis, en die extra knuffel is voor mij, ik ben toch 
haar speciaaltje! 
 
Loekie, dat is mijn zus, is ook met de fles door hen grootgebracht, maar die 
was wel sterk genoeg om in de wei te blijven! 
  

Wij worden allemaal met veel liefde en plezier verzorgd door Johan vd Koppel, 
Joke Gabes en Nico en Barbara Hopman.  
Er komt best veel bij kijken: algeheel onderhoud van de wei, twee x per dag 
voeren, eten kopen, hooi/stro en brood halen, mesten, hoeven verzorgen...  
En onze medebewoners de kippen en de twee hanen natuurlijk, die maken 
ook echt troep hoor, en moeten ook eten en verzorgd worden! 
 

Soms zijn we wel eens ziek, dan komt onze dierenarts van op de dijk. 
Bijvoorbeeld, nog niet zo lang geleden, kregen 5 van ons een hele heftige 
oogontsteking met gelukkig geen blijvende blindheid als gevolg. Het was heel 
rot, maar met 2x per dag schoonmaken en zalf smeren bij en in de ogen is het 
goed gekomen. Het moest wel om half 6 morgens, voor hun werk, en in de 
middag weer, en dat hebben we zo door natuurlijk, en vinden we niet fijn, dus 
voor ze ons te pakken hadden en gedaan ......☺, maar gelukkig is het weer 
helemaal goed gekomen! 
 

Ook de erfpacht voor de wei moet worden voldaan. Dit en alle 
andere kosten worden door onze 15 vaste, trouwe sponsors 
(die rondom onze wei wonen) bekostigd, en daarmee zijn wij 
reuze blij! 
Maar wilt u ook iets voor ons doen,  
en kunt u een financieel  aardig’ geitje’ missen..... 
 

Dit is heel erg welkom voor ons voortbestaan,  
want zeg nou zelf, het is toch top om in ons Lijnden als geit te staan! 
 

De financiën worden beheerd door Gerard en Greet Smit, vermeld bij donatie 
wel even sponsoring geitenwei, maakt u ons blij? 
Uw bijdrage is welkom op reknr NL64RABO0389602507  tav G. Smit  
Alvast heeeel hartelijk bedankt! 
 
Met vriendelijke geitengroeten  



____________________________ ____________________________ 
 

- 14 - 

 

WhatsApp groep Lijnden West en Lijnden Oost 
 

Een WhatsApp buurtpreventie groep is eigenlijk een groep die je liever niet 
gebruikt. Maar als de nood aan de man is en je ziet of hoort iets verdachts in 
je omgeving, dan is het toch een geruststellende gedachte dat je dat 
onmiddellijk met je buurtgenoten kan delen. 
 
In onze groepen zitten momenteel 114 (West) en 51 (Oost) deelnemers. 
Binnen de twee groepen is een zekere overlap, doordat sommige Lijndenaren 
lid zijn van beide groepen.  
 
Aanvankelijk werden er wel eens berichten geplaatst die meer het karakter 
hadden van een Twitter conversatie, maar inmiddels lijkt iedereen ervan 
overtuigd te zijn dat dit een groep is die echt alleen maar gebruikt wordt als 
buurtpreventie. Onze groepen zijn ook aangesloten bij de landelijke 
organisatie WAPB (WhatsApp BuurtPreventie).  
 
Er zijn inmiddels zo’n 6000 WhatsApp groepen actief. Afgelopen jaar is er een 
inventarisatie gedaan onder 185 beheerders die in totaal 235 groepen 
beheren. De inventarisatie ging over de maand oktober 2017. Het resultaat 
ziet u hieronder, het betrof 476 incidenten totaal: 
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Als hulpmiddel bij onraad is er inmiddels een Signalementskaart gemaakt die 
via de website www.dorpsraadlijnden.nl/kaart kan worden gedownload. U kunt 
ook laten zien dat u deelneemt aan de buurtpreventie door stickers te 
bestellen voor raam, deur of vuilnisbak. Kosten € 10,- per 10 stuks. Meer 
mogelijkheden vindt u op: https://webshop.wabp.nl  
 
Website 
Over websites gesproken: ondergetekende heeft vanaf 2003 tot medio 2016 
de website www.dorspraadlijnden.nl bijgehouden. Door tijdgebrek is er vanaf 
dat moment weinig meer geactualiseerd. De afleveringen van de Boeselijn 
werden nog wel geplaatst en de meer actuele zaken en foto’s heb ik via 
Facebook gecommuniceerd.  
Gelukkig zijn er andere vrijwilligers gevonden die een nieuwe website hebben 
opgezet, die wat meer aan de eisen van de tijd voldoet. De oude website 
werkte met een achterhaald systeem waardoor een nieuwe opzet ook wel 
dringend noodzakelijk werd. De oude website blijft voorlopig nog gehandhaafd 
als dorpsarchief.  
Nieuwe en oude site zullen in die zin ook naar elkaar blijven verwijzen. De 
oude site bleef nog redelijk populair met als topjaar 2011: 
 
Jaar Aantal keren opgevraagd Aantal pagina's 
2017 119,920   41.303 
2016 238,499   63.745 
2015 310,597   53.022 
2014 286,172   47.206 
2013 270,193   54.472 
2012 219,478   45.491 
2011 425,064   68.800 
2010 306,234   42.872 
2009 199,133   25.693 
2008 244,726   22.526 
2007 280,962   24.978 
2006 163,279   16.031 
2005 105,918     9.610 
 
 

Louis van Daalen  

http://www.dorpsraadlijnden.nl/kaart
https://webshop.wabp.nl/
http://www.dorspraadlijnden.nl/
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Geluidsoverlast 
 
Daar heb ik al langere tijd niet meer over bericht. Het onderwerp staat 
inmiddels weer flink in de belangstelling. Echter, voor Lijnden verandert er 
niets. De route blijft zoals die is en dat is het dan. De laatste tijd was er ook 
nog eens nachtelijk verkeer. Wegens onderhoud Polderbaan. Kennelijk 
kunnen die paar vakantievluchten niet wachten met vertrek en zijn vervolgens 
iedereen tot last. En er is niets vervelender dan een onderbroken nachtrust, 
daar is vriend en vijand het wel over eens. Alleen als je zelf daarvoor een 
vlucht later moet dan geldt dit natuurlijk niet meer.  
 
Ondanks de radiostilte van mijn kant, gaat de stroom berichtgeving 
onverminderd door. Iedereen (behalve de sector) vindt dat het zo niet langer 
kan, maar niemand doet iets. Van de ORS bewoners gaat in elk geval een 
heldere boodschap uit naar de sector. 500.000 vluchten is echt het matje en 
dat verhaal van die stillere vliegtuigen wordt ook niet meer gepikt. En aan alle 
kanten onderuit gehaald met werkelijke metingen. Ook vanuit Lijnden.  
 
Zolang vliegtickets niet worden belast met BTW en kerosine niet met accijns 
blijft de consument de goedkoopste manier van vervoer kiezen. En ach… dan 
planten we toch een boompje als compensatie, maar dat doet dan weer vrijwel 
niemand. De aflaat in haar modernste vorm.  
 
De baas van Ryanair wil meer, veel meer en geeft dan als voorbeeld dat 
Londen veel meer vliegvelden heeft en drukker is. Hij “vergeet” dan weer te 
vermelden dat we hier 6 banen hebben op een gebied met een omtrek van 
een paar kilometer en Londen heeft 7 banen op een gebied met een omtrek 
van 200 kilometer. Hij schuwt verder niet om de Europese commissie in te 
schakelen om Lelystad eerder open te krijgen.   
 
In elk geval was de tijdelijke sluiting van de Polderbaan weer eens een eye-
opener voor wat er kan gebeuren bij voortgaande ongebreidelde groei van 
Schiphol. Een Schiphol dat overigens dankzij het invullen van slots met 
pretvluchten (door haar (oud-) directeur Jos Nijhuis) nu tegen de wettelijk vast-
gestelde groeigrenzen aan loopt. Ik wens de nieuwe minister veel wijsheid. 
 
Louis van Daalen 
 

ORS = Omgevingsraad Schiphol 
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Genesius 
 
Dag allemaal, 
 
Voor ons zit het seizoen er weer op, het was weer zwoegen, zweten,lachen en 
huilen het afgelopen toneeljaar….. 
Maar het is ons weer gelukt en we hebben het weer met veel plezier gedaan! 
 
Achter de schermen komt er zoveel bij kijken, het decor, de boekjes, stuk 
uitzoeken, het regisseren, leden die ziek worden, leden die erbij komen. 
In november speelde we “Dubbel op” en in maart “baron van niks tot armoe”. 
Beide stukken werden goed ontvangen. 
 
Onzekerheden over de toekomst, nieuwe beheerder en zo kan ik nog wel even 
doorgaan….. 
Maar daarna toch altijd weer met een tevreden blik terug kunnen kijken. 
In november hadden we 2x 80-90 bezoekers en in maart 2x 50…., daar zijn 
we tevreden over….. 
 
De laatste jaren wordt er weinig meer gedanst, dus de vraag is of dit moet 
blijven bestaan? 
De loterij doet het nog steeds goed en mensen zijn enthousiast over de prijzen 
U mag ons gerust laten weten wat U ervan vond! Graag zelfs. 
 
Maar nu gaan we eerst even uitrusten: van de zomer genieten en in 
september pakken we de draad weer op…. 
In mei hebben we nog een vergadering. 
Mocht U bij het lezen van dit en stiekem toch 
iets met toneel willen doen, kom eens langs! 
 
We beginnen eind augustus weer op de 
dinsdagavond in de Vluchthaven vanaf 20.15 
uur, hartelijk welkom hoor! 
 
We wensen u een hele fijne zomer toe! 
 
Hartelijke groet alle leden van Genesius. 
  



____________________________ ____________________________ 
 

- 18 - 

 

Sloop van het viaduct 
 
De rijksweg A9 bij Badhoevedorp is omgelegd, zodat deze niet meer dwars 
door het dorp loopt. Het oude tracé wordt momenteel gesloopt, inclusief de 
oude viaducten. Het eerste viaduct dat wordt gesloopt, is die over de 
Plesmanlaan. De volgende is die over de Hoofdvaart, bij Lijnden.  
Dat zal tussen maandag 30 april en vrijdag 22 juni gebeuren. Inclusief 
inrichting van het werkterrein zal de sloop dus ongeveer acht weken in beslag 
nemen.  
 
Gevolgen voor verkeer 
Tijdens de sloop van het viaduct is deze aan beide kanten afgesloten voor 
verkeer. De Hoofdweg Oostzijde (aan de kant van Badhoevedorp) wordt 
tijdelijk afgesloten voor verkeer. De Westzijde (aan de kant van de Pin & Go 
benzinepomp) blijft wel begaanbaar door middel van een bypass. Zowel voor 
auto’s, als fietsers en voetgangers. Verkeer, met de Oostzijde als bestemming, 
rijdt om via de Akerdijk. 
 
Sloopmethode 
De sloop begint met het afsluiten van de wegen die onder het viaduct 
doorlopen, het realiseren van de bypass en het inrichten van het werkterrein. 
Daar hoort ook het afzetten van de onderdoorgang bij én het plaatsen van een 
ponton in het water onder het viaduct. Uit onderzoek is gebleken dat er geen 
asbest is verwerkt tijdens de bouw. Indien het onverhoopt toch aanwezig blijkt 
te zijn, wordt het met een grote marge uit het viaduct gezaagd en in zijn 
geheel afgevoerd. Vervolgens wordt het viaduct gesloopt door middel van 
stevige hydraulische kranen met een sloophamer (‘jekkeren’) en/of een knijper 
cq crusher.  
 
Overlast 
Naast verkeershinder voor een deel van het bestemmingsverkeer is er 
geluidoverlast. De vergunde werktijden zijn op werkdagen van 07:00 uur – 
uiterlijk 19:00 uur. Meestal stopt de aannemer echter al eerder.  
 
Met vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met: 
 
Gerben van den Hurk 
Adviseur omgevingscommunicatie omlegging A9 Badhoevedorp (Rijkswaterstaat) 

T 06-12573511  gerben.vanden.hurk@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl 
of  
Giel Kop, Omgevingsmanagement CBB (aannemer)                     
T 06-53125185  gkop@a9cbb.nl 

mailto:gerben.vanden.hurk@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl/
mailto:gkop@a9cbb.nl
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Als we de tekening bekijken zien we: 

- Hoofdweg oostzijde wordt afgesloten vanaf de Geloof en Liefde kerk 

- Hoofdweg Westzijde wordt omgelegd 

- De borden “bebouwde kom” worden ook verplaatst 

- Op de Hoofdweg Westzijde geldt 30 km per uur 

- Er komen stoplichten om verkeer te regelen 

- Een lichtmast wordt verplaatst 
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Petanque Lijnden 

€uro paastoernooi 
Zaterdag 24 maart was officieel een NPC speeldag. Daar Pétanque Lijnden 1 
op deze dag in hun poule een vrijloting hadden, besloot de wedstrijdcommissie 
in overleg met de kantine, om op deze dag een Paas eurotoernooi te houden 
voor de clubleden aan de Schipholweg te Lijnden. Hiermede kwam het 
normale eurotoernooi van donderdag 15 maart te vervallen. 
 
De beide dames Ank en Hennie van de kantine zouden de prijzentafel voor 
deze speeldag verzorgen. En zie daar, beste mensen wat een tafel. In één 
woord fantastisch.                                                                         
Arie, onze scheidsrechter voor vandaag, moest in de eerste partij wel vijf keer 
in actie komen. Buiten één uitslag van 13 - 0 verliep alles rustig.  
 
Er hadden zich voor het Paas toernooi 33 personen opgegeven. Hierdoor 
moest er in elke speelronde ’n triplet tegen ’n doublet spelen. 
Alle deelnemers konden genieten van een overheerlijke snee paasbrood. 
Tussendoor werd er ook nog rondgegaan met worst en hamrolletje met Mon 
Chou roomkaas. 
De spelers werden op hun wenken bediend door Rien, die, aangevuld door 
Ank en Hennie, de catering verzorgde. Na een kleine twintig minuten riep de 
wedstrijdleider de loting af voor de tweede ronde. In deze ronde waren er geen 
spectaculaire dingen te melden.  
 
Bij aanvang van de derde en tevens laatste speelronde waren er 9 
deelnemers die beide partijen hadden gewonnen. Deze speelronde nam iets 
meer als een uur in beslag. Nadat de wedstrijdleider de laatste uitslag binnen 
had kon de einduitslag opgemaakt worden. 
Voordat ik de uitslag bekendmaak wil de mensen van de kantine en 
kantinecommissie bedanken voor de verwennerij, het is elke maand weer een 
feest om verwend te worden met lekkere hapjes tijdens de wedstrijden. 
De scheidsrechter voor vandaag ook hartelijk bedankt. Om er zeker van te zijn 
wil ik iedereen bedanken die deze speeldag tot een fantastisch boule dag 
maakte. 
Jan Meekel  1e plaats winst 3 saldo  36 
André Heijsteeg   2e plaats winst  3 saldo 32 
Jan van der Tuuk   3e plaats winst  3 saldo 24 
 

Aangeboden door de vereniging kreeg iedere deelnemer en de mensen die 
deze dag tot een geslaagde maakte ’n doosje eieren mee naar huis. 
 
Freek Vogelaar  
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familieberichten 

 
 

Na een leven vol toewijding en zorg voor haar 
gezin, 

is na een ziekteperiode van 3 weken, 
Marijke Griekspoor – Lievaart   

27 februari op 70-jarige leeftijd overleden. 
 

Marijke was getrouwd met Mees Griekspoor 
en woonachtig aan de Nieuwerkerkerstraat. 

 
 
 

* * * * * * * 
 

 
Dinsdag 3 april is thuis in Hoofddorp (ome) Henk van Woerkom op 89-jarige 
leeftijd overleden. 
Al bijna 20 jaar was hij niet meer woonachtig op zijn geboorteplek aan de 
IJweg, waar nu de polderbaan ligt. Maar nog steeds was hij verbonden met 
‘zijn’ Lijnden.  
 
Ome Henk had zijn erespeld van de gemeente 
Haarlemmermeer niet voor niets gekregen: het 
getuigd van zijn tomeloze inzet voor ons dorp.  
 
Jarenlang was hij de kantinebeheerder van het 
Vossennest. In vele besturen is hij actief 
geweest, zoals van  de voormalige Mariaschool, 
Sportvereniging VOS en de RK Kerk.   
Maandelijks haalde hij het oud papier op in 
Boesingheliede. In de Vluchthaven stond hij 
regelmatig achter de bar als daar bijvoorbeeld 
een feestje te vieren was.  
 
Op 7 april is hij bijgezet in het graf van zijn 
dochter op het  kerkhof van Lijnden.  
 
 
Wij wensen de families van Woerkom en Griekspoor veel sterkte.  
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Weekenddiensten 
 

* De huisartsen van Zwanenburg  
 Huisartsenpost Zwanenburg.  Telefoon nr 023 224 23 22 
 
* De huisartsen van Badhoevedorp  
 Via de Centrale doktersdienst. Telefoon nr 020 592 3414. 
 
* Dienstapotheek Haarlem 
 SAHZ Apotheek Spaarne Gasthuis Locatie Zuid  
 Telefoon 023 2248 631. Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 
* Dienstapotheek Hoofddorp 
 Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1, Hoofddorp 
 Maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur.   
 Zaterdag en zondag    9.30 - 18.00 uur. Tel 023 224 0000. 
 
* Dienstapotheek Amsterdam West:  
 Centrale hal Sint Lucas Andreas Ziekenhuis,  
 Jan Tooropstraat 164, Amsterdam. Tel 020 510 8826.  
 open: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 
* Dierenarts Stad en Land Dierenklinieken. 24 uur / dag, 7 dagen per week 
  Tom Schreursweg 102, Amsterdam. Telefoon 020 585 4070. 
  Of dierenartsenpraktijk op de dijk, Lijnden. Tel. 023 8222 308 
 
 
Weekenddiensten Tandarts ook op www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl 
 
Vanaf 1 januari 2018 neemt de Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis de 
diensten buiten kantoortijd voor de tandartsen in de Haarlemmermeer waar.  
Voorlopig voor de duur van 1 jaar. 
 
De MondzorgPoli, Louwesweg 6, 1066 EC  Amsterdam. 
Telefoon: 020 - 723 48 48  
 
www.mondzorgpoli.nl,  info@mondzorgpoli.nl. 

  

http://www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl/
http://www.mondzorgpoli.nl/
mailto:info@mondzorgpoli.nl
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Telefoonnummers om te onthouden 
 
Alarmnummer 1-1-2   Politie, brandweer & ambulancedienst 
Politie geen spoed   0900 8844 www.politie.nl 
Wijkagent Lijnden - Oost (en  Badh’dorp) Roos Roelofs, Danièlle Paky 
Wijkagenten Lijnden-West en B’liede Kasper Rooyackers, Arjan Schut  
 

Openingstijden politie: 
Politie Halfweg, Julianastraat 20a dinsdag en vrijdag 9:00 - 16:00 uur  
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 800 7 dagen per week, 24 uur per dag 
 

Dorpshuis de Vluchthaven  020 – 449 0696 
 

Gemeente Haarlemmermeer:   www.haarlemmermeergemeente.nl 
      0900 1852  (ook voor Rayonbeheer) 
Servicecentrum Noord, gemeentehuis ma t/m vrij 9-13:00u; di 17:00-20:00u 
Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg 13 -17.00u voor ondernemers op afspraak 

dinsdagavondopenstelling uitsluitend na afspraak via 0900 1852 of de website 
 

PlusPunt Haarlemmermeer voor  Dennenlaan 115, Zwanenburg 

ouderenadvies, sociaal raadslieden,  ma 13.00-16.00u, di, do  9.30-12.30u 

formulierenbrigade, jongerenwerk,  023 569 8860 of mail naar 

hulp bij thuisadministratie en meer  pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl 
 

Overige vragen Meerwaarde  023 569 8888  ma t/m don 9-16.00 uur 
     www.meerwaarde.nl  vrijdag 9-13.00u
      
Oppas     Nina Striegel  06 3403 9605 
     Soraya Gebhart  06 5432 7561 
      

Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl 0800 0432 dagelijks 14:00 - 20:00 uur 
  

Telefonische hulpdienst   020 675 7575   
     24 uur per dag, 7 dagen per week 
 

Commissie geluidshinder  BAS  020 601 5555 www.bezoekbas.nl 
       Bewoners Aanspreekpunt Schiphol   info@mailbas.nl 
Milieu-klachten    0800 998 6734 (provincie) 
Riool- en andere klachten  0900-1852 (gemeente) 
 

Dierenambulance     
Noord-Holland-zuid   023 - 5246899 
 

Thuiszorg Amstelring   0900 1866  

http://www.politie.nl/
http://www.meerwaarde.nl/
http://www.bezoekbas.nl/

