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Jaarverslag over 2018 

 

Winterborrel 2018 

Op zondag 14 januari 2018.  Het was een geanimeerde middag met zo’n 45 volwassen 

Lijndenaren en een 15 tal jongeren. 

Voor de verloting van de voor de lootjes van de kerstbomen waren ruimschoots prijzen voor 

de kinderen beschikbaar. De prijzen bij de verloting met het Rad van Fortuin kwamen bijna 

allemaal van in Lijnden gevestigde bedrijven.  

Tijdens deze winterborrel werd ook de onofficiele naam Lijndenplein bekend gemaakt, die 

de driehoek aan het begin van de Raasdorperweg tegenover het milieuparkje aangeeft. 

 

Een heuse ijsbaan bij het Vossennest 

Het ging vriezen en Jos Weel had in zijn hoofd gezet dat er weer eens een ijsbaan moest 

komen in Lijnden en dat lukte dan ook. Na een weekend hard werken door een stuk of 

vijftien vrijwilligers, eerst om het handbalveld schoon en met landbouwplastic bekleed te 

krijgen en daarna tot laat in de avond en weer vroeg in de ochtend in de weer met het 

toevoegen van kleine laagjes water aan het al bevroren deel, had Lijnden de eerste 

natuurschaatsbaan in de polder. Een kleine, maar heel koude week lang, konden kinderen en 

ook volwassenen schaatsen. ’s Avonds zelfs MET verlichting en een warm drankje uit de 

VOS-kantine.  

 

 

Jaarvergadering 2018 

Op donderdag 22 februari 2018 over het boekjaar 2017. Met na de pauze een interessante 

voordracht van de heer Takkenburg, brandverzekeringsexpert, over de gevolgen van niet 

goed verzekerd zijn. Dit naar aanleiding van complexe verzekeringsverwikkelingen na de 

grote brand in het bedrijfspand aan de Raasdorperweg, waar meerdere bedrijven in 

gevestigd waren en niet iedereen op dezelfde manier tegen brand verzekerd bleek.  

 

NL doet  

zaterdag 10 maart 2018 – er is in Lijnden helaas niet veel enthousiasme voor de NL Doet 

acties. We hebben deze dag daarom besteed aan het plaatsen van de tijdens de keramiek 

workshop in het najaar gemaakte elfenhuisjes in het elfendorp naast het Vossennest. Daarna 

vertrok het selecte gezelschap naar de Raasdorperweg waar Els Dikkes het straatbord voor 

het Lijndenplein onthulde.   

 

De Donderdag Soos is een goed bezochte activiteit geworden. In december werd de Soos, 

als afsluiting van het jaar, gevolgd door een door de Dorpsraad georganiseerde en deels 

gesponsorde wintermaaltijd, waarvoor alle bewoners uitgenodigd waren. Er werd voor rond 

de 50 personen een lekker drie gangen diner geserveerd door drie enthousiaste vrijwilligers 

met heerlijke boerenkoolstamppot als hoofdgerecht.  
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Toekomst van de Vluchthaven 

De Gemeente besloot in 2018 dorpshuis de Vluchthaven op te knappen en de eerstkomende 

10 jaar te blijven exploiteren. De Dorpsraad is niet bij de beslissing betrokken geweest. 

Intussen is de exploitatie door Maatvast een feit geworden. 

 

De Dorpsraad Lijnden & Boesingheliede website is actief.  

Met het vertrek van Louis van Daalen uit Lijnden zal de oude website alleen nog maar in te 

kijken zijn, maar kan niet meer bewerkt worden.  

 

De Sloop van het oude viaduct en herbestrating Hoofdweg West zal niemand ontgaan zijn. 

De overlast is hopelijk snel vergeten. Inmiddels worden de lege stukken beplant en zal het in 

het voorjaar een mooi groen lint vormen langs het talud van de A9. 

 

In april 2019 Lijnden kreeg Bezoek van waarnemend burgemeester Hoes bij de feestelijke 

uitreiking tijdens een lunch in de Vluchthaven van een koninklijke onderscheiding aan de 

heer Frans van der Putte (87).  

Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

In september hebben een aantal vrijwilligers uit Lijnden en van de Voedselbank in de tuin 

van de heer Van der Putte aan de Hoofdweg West 70 kisten appels en peren mogen plukken 

voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het heerlijke 

appels en stoofpeertjes waren. De koffie en zelfgebakken cake, verzorgd door Joke en Jos 

Weel gingen er goed in na deze, voor de meesten onbekende inspanning. 

 

Stichting Leefomgeving Schiphol  

De Dorpsraad heeft in 2018 bij verschillende gelegenheden contact gehad met de SLS. In 

januari werd aan Lijnden symbolisch een bedrag toegekend, waarmee door SLS een aantal 

activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid van het dorp kan worden gefinancierd. In de 

praktijk blijkt een en ander niet zo simpel te zijn. Bijvoorbeeld het herstel van de verlichting 

van het gemaal heeft veel voeten in de aarde. De hulp van Frits van Donselaar bij de start 

was waardevol en het lijkt erop dat nu naast SLS, zowel de Gemeente als BOEi, eigenaar van 

het gebouw, meewerken om een energiezuinig herstel mogelijk te maken (LED verlichting). 

 

Een deel van de toegezegde initiatieven, zoals een recreatiesteiger en een looppad tussen 

Raasdorperweg en de fietsbrug in Zwanenburg (aan de waterkant) is onderdeel van het 

Ringdijkbeleid geworden, maar wordt inderdaad gerealiseerd. 

 

Inmiddels is iedereen in de gelegenheid geweest om op 11 februari jl. met gemeente en 

stichtingsvertegenwoordigers in discussie te gaan over de initiatieven, plekken en 

tijdschema, waarop deze in gang gezet gaan worden. 
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Ook de Burendag op 22 september stond in het teken van SLS. Omdat moderniseren van de 

speelplaats bij het Vossenest een van de wensen was, is aan de kinderen gevraagd hun 

wensen en ideeen vorm te geven door het maken van tekeningen, foto’s of collages, die 

gemaakt of ingeleverd konden worden op Burendag. De mooiste presentatie zou beloond 

worden met een cadeaubon. Alle voorstellen zijn daarna voorgelegd aan SLS als 

ondersteuning van onze wens.  

Ook werden er steun-handtekeningen ingezameld voor het herstel van de Gemaal-

verlichting. 

Een springkussen, cartoontekenares en een gezellig hapjes en drankjesbuffet verleidde 

ondanks de regen toch de vaste Lijndenaren om naar het Lijndenplein te komen voor een 

paar uur bijpraten. 

 

Kerstbomen  

Ook in 2018 is het weer gelukt om met een bijdrage vanuit de gemeente in Lijnden en in 

Boesingheliede een grote kerstboom neer te (laten) zetten.  

 

Kerstbomeninzameling 2019: 

zaterdag 13 januari. Ondanks het slechte weer en het feit dat Meerlanden al aan de stoep 

liggende kerstbomen had meegenomen, hadden de kinderen toch genoeg kerstbomen 

opgehaald om een container te vullen. Dorpsraadslid Inge hield Els Dikkes gezelschap in het 

natte winterweer en deelden loten en een warm drankje uit.  

 

Schiphol 

De voorzitter heeft enkele besprekingen bijgewoond over de toekomst van de 

luchtvaartsector. Daarbij is ook de discussie over ultra-fijnstof (gevaarlijker dan 

geluidsoverlast) ter sprake gekomen. 

De discussie rond Schiphol en de andere Nederlandse luchthavens laaide weer op omdat er 

een gezamenlijk advies van alle betrokken sectoren uitgebracht moest worden aan de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is eind januari 2019 wegens gebrek aan 

consensus uitgesteld. Voor de luchthaven lijkt groei de enige optie, helaas. 

 

Corendon Boeing reist door de Lijndense velden naar zijn eindbestemming aan de 

Schipholweg in Badhoevedorp 

Tussen 5 en 9 februari 2019 maakte de in Corendon kleuren overgespoten ex-KLM Boeing 

‘City of Bangkok’ zijn laatste reis over de grond door de weilanden en over sloten in Lijnden 

en tenslotte over de A9 en Schipholweg in Badhoevedorp naar zijn eindbestemming in de 

tuin van het Corendon Village Hotel. Het spectaculaire gebeuren haalde zelfs CNN. Onze 

Voorzitter was, als eigenaar van delen van het traject, nauw bij de planning en uitvoering 

betrokken en mocht het slotstuk als VIP meemaken.    

 

Dit jaar dus geen schaatsbaan, maar wel een ander kunststukje op Lijndense grond. 


