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Uw buurtblad de Boeselijn    
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  23 november, 8 februari, 12 april en 21 juni  
Kopij graag 14 dagen eerder inleveren. e-mail: els@dikkes.nl 
 

Redactieleden: Lia Kooter, Els Dikkes en Ernst van Woerkom 
Redactie- Els Dikkes, Hoofdweg 64, 1175 LB Lijnden, tel  023 - 555 1426 
        adressen: Ernst van Woerkom, Schipholweg 647, Lijnden 023 - 555 1622 
Kopieerwerk: ‘t copy shoppy, Lijnden 
Geplaatste artikelen of berichten, ondertekend door een persoon of namens 
een vereniging of club, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. 
 

De Boeselijn staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 9430.  

Appels en peren plukken 
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Agenda 

za 22 sept 15.00 - 17.30 Lijndenplein BURENDAG, namiddagborrel 

zo   28 okt 03.00 uur Einde zomertijd:  de klok terug naar 02.00 uur 

wo  21 nov 07.30 - 21.00 Gemeenteraadsverkiezingen 

                        Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Spaarndam 

 

 

Vergadering dorpsraad 

ma 24 sept 16.00  uur Vluchthaven    

ma 29 okt 16.00  uur Vluchthaven   

ma 26 nov 16.00  uur Vluchthaven   

 

Uitvoering Genesius 

za  17 nov 20.00 uur Vluchthaven “Lucy’s baby”  

za  24 nov 20.00 uur Vluchthaven “Lucy’s baby”,  

      live-muziek en bal na

  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 

ma 29 okt Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden oostzijde 

wo 31 okt Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden west en B’liede 

ma 12 nov Takkenronde Lijnden oostzijde 

wo 14 nov Takkenronde Lijnden westzijde en Boesingheliede 

 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

ma   1 okt 12.30 - 13.00 uur Lijnden, Vluchthaven 

ma   1 okt 13.15 - 13.45 uur Boesingheliede, hoek IJweg 

wo   14 nov 09.00 - 10.30 uur Badhoevedorp, markt  
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elke week activiteiten 
 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
      
donderdag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de brug over de 
    Hoofdvaart tegenover Hoofdweg 50 
 
Wekelijkse activiteiten in de Vluchthaven  
 
dinsdag   9.30 uur Schilderscollectief (diverse technieken)   
  19.00 uur Jeu de Boules 
  20.00 uur toneelvereniging Genesius  
 
donderdag 13.00 uur Ouderensoos "Oud Doet Wijs"   
  13.00 uur Jeu de Boules 
  
vrijdag    9.00 uur Bridgeclub “Ontspanning” 
 
zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 
 
 
 

*-*-*-*-* 

 

Appels pluk-bedrijvigheid op Hoofdweg 251, zaterdag 8 sept 9.00 – 11.00 uur  
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Van de redactie 

Welkom in september 2018. We gaan weer van start met een nieuw seizoen.  
Alle clubs en verenigingen zijn weer begonnen. De scholen draaien weer.  De 
meeste vakanties zitten er op. En we hebben een mooie nazomer. Hoe heeft u 
de zomer van dit jaar ervaren? Ook als een zomer waar geen eind aan kon 
komen? Misschien een beetje warm af en toe, en droog natuurlijk. Maar het zit 
er weer op. We zullen een jaar moeten wachten tot de volgende zomer zich 
aandient.  
 
Wellicht heeft het najaar nog een mooie periode voor ons in petto.  
De komende tijd is er in ieder geval weer veel te doen in Lijnden. Zaterdag 22 
september is het wederom Nationale Burendag. Uiteraard is de Dorpsraad hier 
weer actief mee bezig. Dit jaar is het de bedoeling om ideeen te verzamelen 
om het Vos-terrein een aantrekkelijker uiterlijk te geven. In deze Boeselijn 
leest u meer over wat zij dit jaar georganiseerd hebben voor de 
dorpsbewoners. 
 
Petanque Lijnden heeft dan wel geen zomerstop gehad, maar komen wel weer 
uit hun zomerslaap met veel toernooien dit najaar. Zelfs voor het boulen was 
het af en toe te warm met het tropische weer. Nu, in het najaar, is het perfect 
om buiten te spelen. Heeft u zin om ook Jeu de Boule te gaan spelen, dan 
bent u van harte welkom om eens spelletje mee te komen doen. 
 
Toneelvereniging Genesius is begonnen aan de repetities voor hun uitvoering 
op 17 en 24 november in de Vluchthaven. Het stuk is getiteld ‘Lucy’s Baby’ en 
belooft een hilarisch maar ook spannend stuk te worden. Kaarten zijn uiteraard 
weer via de bekende adressen te verkrijgen en anders aan de deur bij het 
dorpshuis. Wilt u een ontspannen avondje en niet ver de deur uit, dan is deze 
avond aan te bevelen. 
 
Voor diegene die het wat rustiger aan willen doen is daar op donderdag-
middag de oudersoos “Oud doet wijs”. Voor het gezellig leggen van een 
kaartje of een spelletje rummikub bent u van harte welkom. En voor een 
gezellig praatje en kopje koffie is ook altijd tijd.  
 
En op dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur hebben de dames en heren van 
het olieverfcollectief hun atelier in de kleine zaal van de Vluchthaven. Er wordt 
gewerkt met verschillende materialen en technieken. Daar is iedereen vrij in. 
Het gaat om het gezamenlijk bezig zijn en door elkaar gestimuleerd worden. 
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Deze zomer stond ook in het teken van de sloop van het viaduct van de oude 
A9. Het geeft een heel andere aanblik als je nu Lijnden binnenrijdt. De weg (en 
viaduct) die ruim 50 jaar in ons dorp heeft gelegen is uiteindelijk toch weer 
verdwenen. Even wennen, maar het geeft nu ook wel veel ruimte. Nog even 
de laatste oneffenheidjes wegwerken. We hopen dat de weg en het voetpad 
weer hersteld gaan worden; dan is het of er nooit een weg heeft gelegen.  
 
Inmiddels is het plaatsnaambord Lijnden weer terug geplaatst, zodat iedereen 
weer weet dat je de bebouwde kom binnen komt rijden.  Kunnen we nu 
achteraf zeggen dat het ook rustiger is geworden met de nieuwe A9 in ons 
dorp? Wie heeft daar een leuke visie over? Dan lezen we dat graag in de 
nieuwe Boeselijn. 
 
Tot slot hopen dat wij ook dit jaar weer kunnen rekenen op de steun van al 
onze adverteerders. Zonder hun bijdragen kunnen wij dit mooie dorpsblad niet 
uitgeven. Alvast onze hartelijk dank. Als u als lezer gebruik blijft maken van de 
diensten van deze adverteerders dan zijn ook zij tevreden en is het cirkeltje 
rond.  
 
Veel leesplezier in uw Boeselijn. 
De redactie. 
 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 

 

GESLAAGD 
 
 
Liam Dekker van Hoofdweg 84B is voor het HAVO diploma geslaagd  en gaat 
nu naar HVA Amsterdam voor de opleiding Design Engineering. 
 

Van Harte Gefeliciteerd!! 
En veel succes met het vervolg!! 
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  Nieuws van de dorpsraad 
 
Appels plukken voor de Voedselbank 
Helaas niet in de Boeselijn van juni gemeld, maar wel op 
Nextdoor Lijnden, onze website en in de Westerpost: De 
heer Van der Putte wilde graag de appels en peren van de 
bomen in zijn boomgaard aan de Hoofdweg schenken aan 
de Voedselbank.  
Maar appels en peren komen daar niet vanzelf. Daarom riepen wij op om te 
komen helpen plukken op zaterdag 8 september. 
 
Gelukkig was deze ochtend behoorlijk droog weer en konden we om 9 uur flink 
aan de slag. 
Om 11 uur waren de meeste appels en peren geplukt en stonden netjes in 
kratten gereed voor de Voedselbank.  
De 15 plukkers konden zelf ook nog wat appels en peren meenemen. Genoeg 
voor een eigen maaltje appelmoes, stoofpeertjes of een appeltaart. 
 
Alle plukkers willen wij bij deze van harte bedanken. 
 
Verlichting van het gemaal 
Nog steeds zijn wij bezig met het (herstel) van de verlichting van het gemaal 
de Lynden. Deze verlichting is komen te vervallen met de renovatie-
werkzaamheden in opdracht van de stichting BOEi. 
 
We zijn hierover bezig met de Stichting Leefomgeving Schiphol. Wij houden u 
op de hoogte. 
Daarnaast hebben wij de gemeente gevraagd of er bij de Schipholweg een 
(monumenten) bewegwijzeringbordje geplaatst kan worden naar het gemaal. 
 
Overlast door sloop viaduct oude A9 over de Hoofdvaart / omlegging. 
Precies zoals afgesproken was de Hoofdweg Oostzijde weer toegankelijk voor 
het verkeer. Het viaduct is weg, het is ruim en licht. 
Het ziet er aan de oevers en waar de A9 heeft gelegen nog een beetje kaal uit 
en de beide wegen zijn ook nog erg hobbelig. Ons is beloofd dat het allemaal 
netjes opgeleverd zal gaan worden. Of dat ook weer betekent dat we weer 
moeten omrijden is nog niet bekend. 
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Website  
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 
achtergrondinformatie over Lijnden en Boesingheliede en gebeurtenissen. Wij 
nodigen u uit om een kijkje te nemen en laat u ons dan vooral weten wat u 
ervan vindt. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
De vergaderingen van de dorpsraad voor de komende maanden zijn op:  
maandag  24 september, 29 oktober en 26 november.   
In principe is het de laatste maandag van de maand, indien deze maandag 
een feestdag is, wordt het 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. 
Het secretariaat kunt u bereiken via email: secretaris@dorpsraadlijnden.nl 
 
 
 

*-*-*-*-* 
 
 
 
In het kader van burendag deel ik graag de tekst van het briefje wat ik enige 
weken geleden in de brievenbus vond: 
 

   

http://www.dorpsraadlijnden.nl/
mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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Rommel bij het brengparkje bij het Lijndenplein  
 
Naar aanleiding van meldingen en onze eigen bevindingen 
hebben wij de gemeente gevraagd actie te ondernemen 
tegen de rommel bij het brengparkje bij het Lijndenplein. 
 
In een gesprek hierover hebben we afgesproken dat de 
afdeling handhaving intensieve controles, twee maal per 
week, voor een periode van vier weken zou uitvoeren. 
Daarbij werden vuilniszakken naast de containers opengemaakt en doorzocht 
op adres gegevens. Omdat de periode die hiervoor gekozen was in de 
vakantietijd viel werd de controle termijn verlengd tot 10 september. 
Er zijn deze zomer geen nieuwe meldingen meer bij de gemeente gedaan 
over overmatig zwerfvuil op deze locatie. 
 
De gemeente heeft aangegeven dat zij graag meldingen krijgen als er weer 
zwerfvuil ligt. 
 
Hoe meer meldingen hoe actiever de gemeente kan zijn. Zo wordt de afdeling 
handhaving meestal ingezet op de plekken waar veel meldingen over 
binnenkomen.  
 
De beste manier voor en bij de gemeente Haarlemmermeer is een "melding 
openbaar gebied" via de website van de gemeente Haarlemmermeer: 
www.haarlemmermeer.nl. U kunt daar via  "Melden bij de gemeente" >  "Direct 
melden" > "Melding maken " een meldingsformulier over invullen.  
 
Mocht u iemand vuil zien storten en u kunt het kenteken noteren, meldt dat 
dan ook op bovenstaande manier, vermeldt u dan "melding kenteken illegale 
stort" als onderwerp.  Ambtenaren van de afdeling handhaving gaan dan bij de 
eigenaar van dat kenteken langs voor een goed gesprek. Helaas kan dit alleen 
als diegene in de Haarlemmermeer woont. Bekeuren kan alleen de afdeling 
handhaving en dan nog alleen degenen die daarvoor bevoegd zijn als zij zelf 
mensen op heterdaad betrappen. 
 
Uw melding krijgt dan direct een meldingsnummer. Net als alle klachten. Dit 
nummer is handig om te noemen als u nogmaals contact op wil nemen met de 
gemeente over uw klacht. 
 
De Dorpsraad vindt het heel prettig om van u te horen dat u iets meldt en wat 
u meldt. Op die manier weten wij wat er tijdens overleg en contacten met de 
gemeente besproken moet worden en kunnen wij ervoor zorgen dat de 
gemeente ook actie onderneemt. 
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burendag 
 

Burendag op zaterdag 22 september a.s. 
Burendag 2018 is op zaterdag 22 september, vanaf 15.00 tot ongeveer 17.30 
uur. Bij het Lijndenplein. Bij slecht weer wijken wij uit naar het Vossennest. 
Wij hopen dat u met ons mee duimt voor mooi weer want we hebben veel 
leuke dingen gepland. Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en staat er weer een 
drankje voor u klaar. Er is weer een springkussen en er zijn (oudhollandse) 
spelletjes voor de kinderen en (als het lukt) poffertjes.  
Ook hebben we een cartoonist uitgenodigd. Als u wilt kunt u uw portret laten 
maken. 
En gaan we proberen om alle inwoners dit najaar veilig, dus zichtbaar, door de 
polder te laten fietsen. Iedereen kan tijdens de burendag een nieuw 
verlichtingsset op zijn of haar fiets laten monteren. Deze set bestaat uit een wit 
en een roodlampje met batterijen dat op de fiets geklemd kan worden en dan 
wordt vastgeschroefd. 
 

Daarnaast zijn wij zoals wij vorige keer al schreven bezig met de speelplaats 
bij het Vossennest onder de aandacht te brengen van de gemeente. Wij 
hebben aangegeven dat wij van gebruikers van de toestellen begrepen 
hebben dat de speeltoestellen wel iets spannender mogen.  
Daarom nodigen we alle kinderen uit om, op een groot vel papier hun eigen 
ideeën over een leuke speelplek te tekenen of te knutselen.  Dus maak een 
tekening, stuur ons foto's, kortom geef ons jullie ideeën aan. 
Knutselen kan ook op de Burendag. Dan wordt er voor papier en teken- en 
knutselspullen gezorgd. De twee meest aansprekende voorstellen worden op 
burendag in ieder geval al beloond met een cadeaubon van de Ommekeer. 
Alle ideeën zullen wij doorgeven aan de gemeente. 
 

Ook uw mening en ideeën over een zwemsteiger in de Ringvaart willen wij 
graag horen. Als u zelf voorstellen heeft voor onze twee kernen Lijnden en 
Boesingheliede horen wij dat zaterdag 22 september graag van u. De 
Burendag is daar een goed moment voor. Dus kom 
gezellig even kijken, eten, drinken en praten.  
 

Wij zoeken nog hulp voor het "opbouwen" van een 
aantal zaken, zoals het opzetten van de partytent 
en het opblazen van het springkussen.  
Dus: heeft u tijd aan het begin van de middag 
(tussen 14.00 en 15.00 uur) kom dan helpen. Voor info bel dan naar Connie 
Ottenhof. Haar telefoonnummer is 06 40398526. Of stuur een mail naar ons 
secretariaat: xbiermans@hotmail.com  
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Oud doet wijs 
 
OUDERENSOOS VLUCHTHAVEN OP DONDERDAGMIDDAG 

 

Op donderdag 6 september is de ouderensoos in de Vluchthaven weer  
begonnen! 
Om 13.00 uur  ging de zaal open en stond  de koffie en thee weer klaar. 
Het was voor de 1e keer alweer gezellig druk! 
Het is de bedoeling dat iedereen welkom is om of gezellig even wat te komen 
drinken, of om een spelletje te kaarten, rummikub  of wat men maar wil! 
 
Afgelopen seizoen is gebleken dat er heel graag geklaverjast wordt en ook nu 
werd er weer geklaverjast. 
Om 13.30 uur werd er begonnen  met kaarten, dus wie daar aan mee  wil 
doen is ook van harte welkom. 
 
Onder het kaarten werden we nog getrakteerd op lekkere hapjes en die gingen 
er goed in. 
We gaan er weer een gezellig seizoen van maken en hopen graag ook weer 
wat nieuwe gezichten te zien. 
  
Dus kom gezellig op donderdagmiddag  om 13.00 naar de Vluchthaven! 
De toegang is gratis 
  
Graag tot ziens! 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Feliciteren 

Op 25 november zijn 

Truus en Otto van Vugt 

50 jaar getrouwd zijn. 

 

We willen ze hier graag mee feliciteren!! 
 

Otto zit tegenwoordig als vertegenwoordiging van Boesingheliede in de 

dorpsraad en Truus brengt al jaren de Boeselijn rond in Boesingheliede.  
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Olieverfcollectief 
 
In de maand september beginnen de 
verschillende clubs weer. 
Zo ook Het Olieverfcollectief. Zij hebben al 
ca. 17 jaar op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
12.30 uur hun atelier in de Vluchthaven in 
Lijnden.  
 
De werken die de deelnemers maken 
kunnen met pastelstiften worden gemaakt 
zoals de illustratie hiernaas, maar 
geïnteresseerden kunnen ook andere mid-
delen zoals olieverf, pastelkrijt, aquarelverf 
of potloden gebruiken.  
Doel van deze club is, dat iedereen plezier 
aan het tekenen beleeft. 
 
Tot vorige winter was er een docent aan het 
collectief verbonden. Voorlopig gaat men 
verder als groep enthousiaste beoefenaars 
die elkaar tips geven en van elkaar kunnen leren. Samen weet je meer dan 
één, en het is heel inspirerend om met elkaar dezelfde hobby te beoefenen. 
 
De kleine zaal van de Vluchthaven is gehuurd voor 10 weken tot en met 6 
november 2018. Daarna is er een mogelijkheid tot een verlenging met 5 
weken t/m 11 december 2018. De kosten van de zaalhuur worden door het 
aantal deelnemers per ochtend verrekend. 
 
Bent u ook enthousiast om met gelijkgestemden op dinsdagmorgen uw 
artistieke talenten te oefenen, kom dan eens kijken. 
 
De “lessen” beginnen elke dinsdag om 9.30 tot 12.30 uur.  
De kosten zijn afhankelijk van het aantal leden.  
De zaalhuur is € 9,09 per  ochtend. Een consumptie is € 1,20. 
Alle materiaalkosten komen natuurlijk voor rekening van de deelnemer. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hilde Streefkerk 
0297 561 156 
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geluidshinder 
 
Het werd ons te veel! 
 
In de BAS rapportage geluidshindermeldingen over het 3e kwartaal stond het 
al: 
“Binnen dit cluster zijn geen afnames te melden. Dat wil zeggen dat meldingen 
in alle postcodegebieden binnen dit cluster zijn toegenomen. Cluster 
Zwanenburgbaan is dit kwartaal het meeste toegenomen ten opzichte van de 
overige clusters. De grootste toenames liggen onder de vertrekroutes van de 
Zwanenburgbaan”. 
 
In Lijnden wordt vrijwel nooit meer geklaagd, omdat we allemaal weten dat 
klagen niet helpt. Lijnden realiseert zich onvoldoende dat diezelfde BAS 
rapportages mede worden gebruikt om beleid te bepalen. 
 Afgelopen kwartaal (weliswaar een Schiphol kwartaal want een Schipholjaar 
loopt van november t/m oktober) werd er in elk geval wel geklaagd door 33 
individuele Lijndenaren. 
De klachten kunnen worden onderverdeeld in specifiek (voor een bepaald 
tijdstip/vliegtuig), periode (voor een bepaalde periode en algemeen (alles wat 
niet onder de eerste twee valt. 
De verdeling was als volgt: 

Maand mei juni juli 

Specifiek 14 3 22 

Periode 23 66 1 

Algemeen 1 1  

Totaal aantal klachten 176, waarvan 3 ’s nachts door in totaal 33 melders. 
 
N.a.v. de constante overlast is er op 4 augustus een mail uitgegaan naar 
burgemeester Hoes, waarvan hieronder de inhoud volgt: 
 
“Geachte Burgemeester Hoes, 
 
Ik richt me deze keer maar eens rechtstreeks tot u.  
De reden is gelegen in de extreme overlast die Lijnden nu al bijna 2 maanden 
ondervindt van uitvliegende vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan in 
noordelijke richting. Sinds 2003 heeft het ingebruiknemen van de Polderbaan 
rampzalige gevolgen gehad voor de inwoners van Lijnden. Schrijver dezes 
woont al 17 jaar in Lijnden, maar nu is het inderdaad bar en boos. Zo erg 
hebben we het in die 17 jaar nog niet mogen meemaken.  
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De oorzaak ligt bij de continu noord, noordoostelijke wind. Wij hebben - zoals 
bekend mag worden verondersteld - jaren geijverd voor de zgn. Greenhub 
SID, maar dat levert LVNL  een beperking op in het aantal uit te voeren starts. 
 Snel naar rechts draaien levert meer capaciteit op dan een stukje doorvliegen. 
Doorvliegen tot knooppunt Raasdorp maakt veel verschil. Wij zien dat hier 
dagelijks, doordat de zwaardere kisten de draai over Lijnden niet kunnen 
maken en een stukje moeten doorvliegen. NADP2 (tussen 300 en 500 meter 
boven Lijnden) pakt daarbij voor onze omgeving zeer nadelig uit. Alle 
sprookjes van de sector kunnen hier eenvoudig worden ontzenuwd. 
 
Er is ook geen sprake meer van preferentie. Men kijkt alleen nog naar de 
bestemming van de vlucht. Bovendien is starten vanaf de Zwanenburgbaan 
voordeliger voor de sector. Men hoeft geen lange rit naar de Polderbaan meer 
uit te voeren. Lijnden is inmiddels gestopt met klagen, maar beseft 
tegelijkertijd, dat de klaagstatistieken van BAS worden meegenomen in het 
beleid. Iedereen is hier inmiddels uitgeprocedeerd (tot aan de Hoge Raad aan 
toe). Lijnden is de klos (citaat voormalig wethouder Bezuijen), maar kan fluiten 
naar enige vorm van vergoeding (ter compensatie van een mogelijk verlies op 
de woning bij verkoop/verhuizing). 
 
Ter illustratie heb ik de cijfers bijgevoegd van de geluidsmetingen van het 
NOMOS punt aan onze woning in Lijnden vanaf begin dit jaar tot heden. Ook 
het meetpunt bij (ereburger) van Ojik heb ik toegevoegd plus de 2 meetpunten 
in Amstelveen ter indicatie van de verschillen. De oorzaak: Lijnden is domweg 
opgeofferd om meer mensen te ontzien. Overigens ging de heer van Ojik 
destijds (2005) uit van 500 inwoners in Lijnden. Dat was al onjuist, want 
Lijnden heeft bijna 1000 inwoners.  
 
Maar het ergste was nog dat de Zwanenburgse lobby het voor elkaar heeft 
gekregen de SID (Standard Instruments Departure) nog een stukje verder op 
te schuiven richting Lijnden. Het Alders akkoord vermeldt dat “zoveel mogelijk 
tussen de kernen Badhoevedorp en Zwanenburg wordt uitgevlogen”. En daar 
ligt dus Lijnden. Als eerder vermeld: wethouder Bezuijen meldde toen al: 
"Lijnden is de klos”, maar deed met dit gegeven vervolgens niets. Zoals ook 
zijn opvolgers alleen maar op hun handen bleven zitten. 
 
Terwijl de oplossing zo eenvoudig en voor de hand liggend is: niet direct 
uitdraaien naar rechts zodra een bepaalde hoogte is bereikt maar een klein 
stukje doorvliegen tot aan Knooppunt Raasdorp en dan uitdraaien naar de 
nieuwe SID. Badhoevedorp, Amsterdam Nieuw-West en Lijnden hebben daar 
van meet af aan op ingezet. Echter, deze initiatieven werden in de Werkgroep 
Parallel starten door genoemde van Ojik direct van de hand gewezen als “niet 
meer bespreekbaar”. 
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Het kleine stukje doorvliegen levert voor Zwanenburg niet meer overlast op 
dan men daar nu al heeft, maar is een enorme verbetering voor de inwoners 
van Lijnden en Amsterdam Nieuw-West (en daar wonen beduidend meer 
mensen dan in Zwanenburg). De bijgevoegde Excel bestanden geven u de 
cijfers. Bedenk daarbij wel, dat Zwanenburg meer vliegtuigen uit het noorden 
over zich heen krijgt, maar dat gaat om landende vliegtuigen die aanmerkelijk 
minder herrie produceren. Dat zegt veel over de geluidsintensiteit in Lijnden, 
waar met minder vliegtuigen toch bijna een verdubbeling van het geluid wordt 
gemeten. 
 
Ik heb over de Lijnden situatie een uitgebreide - en zeer informatieve - film 
gemaakt die te zien valt op YouTube. https://youtu.be/uT4Aa331w6I  
Deze film zegt u in elk geval genoeg over de huidige uitvliegroute. 
 
Ik ben Kiesman (ORS) voor Zwanenburgbaan binnen- en buitengebied 
namens de vereniging Dorpsraad Lijnden, waarvan ik 13 jaar lid ben geweest 
van het dagelijks bestuur. Op dit moment vorm ik, samen met mijn echtgenote 
- ook ex-bestuurslid van de vereniging - de Werkgroep Geluidsoverlast 
Lijnden. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een kop koffie - bij noord/noordoostelijke 
windrichting - in onze woning aan de Nieuwerkerkerstraat 34 te Lijnden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Louis van Daalen 
 
Werkgroep “Geluidsoverlast Lijnden” 
 
Op 6 augustus ontving ik een mail, waarin vermeld stond dat het bericht in 
goede orde ontvangen is en in behandeling zal worden genomen. 
We zijn benieuwd…. 

https://youtu.be/uT4Aa331w6I
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Genesius 
 
Toneelvereniging Genesius speelt dit najaar de komedie, Lucy’s baby, (Opal is 
a Diamond) van John Patrick vertaald door Karel van Bosheim. 
In dit stuk nemen we u mee naar een afgelegen hoek van de Verenigde Staten 
van Amerika in de zestiger jaren. 
 
Lucy Kronkie is een lieve vrouw die handelt in tweedehands goederen, je kunt 
het zo gek niet bedenken of ze heeft het. Sinds haar kat niet meer leeft is haar 
enige kennis  buurvrouw Rosie  die de hele dag  spullen komt lenen. 
Ze is in de veronderstelling dat ze de laatste Kronkie op de wereld is, haar 
familie komt uit een klein plaatsje genaamd Pussy Willow Creek, en is op Lucy 
na geheel uitgestorven. 
Dan komt er een duister figuur opdagen  om een autoband te kopen, hij 
vermoedt dat Lucy goed bij kas zit. 
Deze figuur (Norman) beweert dat hij ook Kronkie heet, en Lucy is zo blij dat 
zij hem en zijn familie in huis neemt. De schoonzus van Norman (Verna) doet 
net of ze zwanger is en zo wordt de goedige en zorgzame Lucy op het 
verkeerde been gezet.  
 
Dit alles  is het begin  van de meest bizarre en hilarische gebeurtenissen 
waarbij geweld niet wordt geschuwd. Maar gelukkig voor Lucy loopt alles toch 
nog goed af. 
Kom naar onze voorstellingen en beleef het mee. 
 
We zijn inmiddels begonnen met de repetities en zullen er alles aan doen om 
er op 17 en  24 november  weer geslaagde voorstellingen van te maken.  Zet 
het vast in uw agenda. Uiteraard zullen de loterijen niet ontbreken en de 
tweede avond is er livemuziek. 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden,  kom eens een keer op 
dinsdagavond bij ons langs in de Vluchthaven. Toneelspelen is voor jong en 
oud we hebben een leuke groep kom er bij en je voelt je vrij. 
 
Met  vriendelijke  Groet 
alle leden van Genesius 
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               Petanque Lijnden 
 
MAX toernooi 2018 
 
Donderdag 23 augustus werd er aan de Schipholweg te Lijnden weer het 
jaarlijks terug kerende Max toernooi gespeeld. Het was prettig weer om te 
boulen, dus niet zo snikheet als voorgaande weken. Zo rond 9.00 uur waren 
de eerste mensen van de club al op het jeu de boule veld aanwezig om 
diverse dingen in orde te brengen voor het toernooi vandaag. 
Er hadden zich 33 spelers aangemeld en na de inschrijving kregen ze allemaal 
eerst een bakje koffie met een zelf gebakken plak cake aangeboden door de 
dames. 
 
Onder toeziend oog van Nettie en Adri werd de 
prijzentafel achter in de zaal gemaakt onder de 
vlag van Petanque Lijnden met in het midden de 
wisselbeker. 
Helaas kon Nettie niet bij de opening zijn en 
moest Adri alleen de opening verrichten. Voor de 
paar nieuwe mensen vertelde Adri nog even het 
ontstaan van het Max toernooi. Verder werd er uitgelegd dat er eerst twee 
partij werd gespeeld om daarna met ze allen van het koud buffet te gaan 
genieten. Na deze onderbreking zou er nog twee partijen gespeeld gaan 
worden. Dan eerst de prijsuitreiking om vervolgens daarna nog een toetje te 
nuttigen. Na deze uitleg van Adri kon de wedstrijdleider de eerste ronde 
aankondigen om op 11.00 uur te beginnen aan het Max toernooi 2018.  
Voor aanvang van deze ronde waren er al diverse leden begonnen met 
snijden en smeren van de broodjes voor bij het koud buffet. Tijdens de eerste 
ronde was Nettie ook al weer terug en besloten de dames om, om  en om, 
mee te spelen in hun eigen toernooi.  

  
Het toernooi zelf verliep fantastisch met 
alleen in de 2e ronde een partij die lang op 
zich liet wachten. Ondertussen was het 
biljart omgetoverd in een schitterend koud 
buffet. Namens Nettie en Adri moest ik wel 
even vertellen dat deze salade´s gemaakt 
waren door Ankie waar ze heel blij en trots 
mee zijn. Ank, ik denk dat ik ook namens 
alle deelnemers wel kan zeggen: in één 
woord geweldig Ank. 
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In de 3e speelronde die zeer neutraal verliep maar toch een uitschieter had. 
Dat een tripel tegen een triplet was waar het combi team Nettie/Adri in 
betrokken waren met een uitslag van 13 – 0. Je kan wel zeggen een ware 
mokerslag. Na de 3e ronde een korte pauze om even een slokje te drinken of 
iets anders te nuttigen. 
 
Na een klein kwartiertje riep de wedstrijdleider de spelers voor de 4e en laatste 
ronde. Je kunt wel zeggen dat deze laatste ronde een neutrale was gezien de 
uitslagen. 
Kort achter elkaar kwamen de uitslagen binnen bij de wedstrijdleider maar er 
moest toch even gewacht worden op de laatste uitslag alvorens de totaal 
uitslag opgemaakt kon worden van deze speeldag. De wedstrijdleider kon de 
spelers mededelen dat er maar een deelnemer was die alle vier de partijen 
had gewonnen. 
 
Dat was Arie Blom met 4 winstpartijen en een 
saldo van 21 punten. Arie van harte 
gefeliciteerd man, met het behalen van de 
eerst prijs in het Max toernooi 2018. 
De wissel beker werd overhandigd door 
Nettie en Adri. 
De beide dames waren op hun eigen toernooi 
knap derde geworden maar besloten om niet 
deel te nemen aan de prijs uitreiking.  
Daardoor kwam de volgende uitslag voor de 
plaatsen een, twee en drie tot stand: 

 
 
 
 
 
 

Alle drie van harte gefeliciteerd. Uiteindelijk kregen alle 33 deelnemers een 
prijs vanaf de rijkelijk gevulde prijzentafel. Om een geweldige dag als deze tot 
een goed einde te willen brengen zijn er buiten de twee dames van de 
organisatie diverse mensen nodig om dit te doen slagen.  
Na het nuttige van een heerlijk toetje bedankte Nettie en Adri alle mensen die 
er toe hebben bijgedragen om deze dag onvergetelijk te maken. Wij van onze 
kant zijn blij dat wij dit voor u allemaal kunnen doen. Bedankt, bedankt, 
bedankt. 
 
Verslag en foto´s Freek Vogelaar en foto´s Ger Tates   

Nr  Naam Winst Saldo 

1 Arie Blom     4    21 

2 Johanna Overduyn     3    22 

3 Ger Tates     3    20 
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APPELS EN PEREN PLUKKEN 
VOOR de VOEDSELBANK 

 
Er heerste een gezellige bedrijvigheid in de 
boomgaard van Hoofdweg 251 zaterdag 8 
september. De vrijwilligers van de voedselbank 
Zwanenburg en voedselbank Hoofddorp en 
betrokken buurtbewoners, zetten graag hun vrije 

tijd in voor het goede doel: de 
oogst van appels en peren voor de voedselbank. 
 
Van 9.00 uur tot 11.00 uur konden de flink volhangende 
fruitbomen verlost worden van hun vruchten, was gezegd. 
Om 9.00 uur was de ontvangst met koffie, thee en 
zelfgebakken cake bedacht, maar 
dat werd door de enthousiaste 
plukkers geweigerd: er moest eerst 
“gewerkt” worden. Nadat er een 
flink aantal emmers in klaar 
staande kratten werden geleegd, 

werd de koffie rond tienen alsnog dankbaar genuttigd. 
 

Hoe een initiatief door dorpsbewoners een mooi 
resultaat kan hebben. 
Je ziet bomen vol rijpe vruchten, je weet dat de 
eigenaar niet de mogelijkheid heeft om ze te plukken, 
en je weet dat de voedselbank hier blij mee zal zijn. 
 

Het plan was snel geboren. Ladders waren 
voorhanden, alleen emmers moesten de “plukkers” zelf meenemen. 
Het was een mooie ochtend en iedereen ging met een goed gevoel en 
tevreden naar huis. Mooie actie, en alle betrokkenen: DANK! 
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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 088 0030 600. 
 
* Dienstapotheek Haarlem 
 SAHZ Apotheek Spaarne Gasthuis Locatie Zuid, Boerhavelaan 22 
 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 8650. 
 
* Dienstapotheek Amsterdam West:  
 Centrale hal OLVG West  (Lucas 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 bezoek op afspraak, tel. 0900 8844  
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 800 ma-vr 9.00-22.00u, za-zo 0.00-17.00u 
 

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 11:00 - 22:00 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    088 567 0200 (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/

