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Uw buurtblad de Boeselijn    
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgave is rond  21 juni  
Kopij graag 10 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.  

mooie bomen aan de hoofdweg 
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Agenda 

Vr 19 april Goede Vrijdag   

Zo 21 april Pasen 

za 27 april Koningsdag 

za   4 mei Dodenherdenking, 20.00 uur 

zo   5 mei Bevrijdingsdag 

zo 12 mei Moederdag 

do  30 mei Hemelvaartsdag 

zo   9 juni Pinksteren 

 
 

Vergaderdata Dorpsraad 
 
ma 29 april 16.00 uur Vluchthaven  

ma 27 mei 16.00 uur Vluchthaven 

ma 24 juni 16.00 uur Vluchthaven 

 

  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
 
ma 22 april Lijnden oostzijde geen inzameling gft - afval 

ma 22 april Lijnden west en B’liede geen inzameling restafval 

di 23 april Lijnden west en B’liede vervangende dag restafval 

do 25 april Lijnden oostzijde vervangende dag gft-afval 

ma 10 juni Lijnden oostzijde geen inzameling gft - afval 

wo 12 juni Lijnden oostzijde vervangende dag gft-afval 

 

Klein Chemisch Afval – KCA wagen 

wo  8 mei Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 

ma  1 juli Lijnden, Vluchthaven 12.30 - 13.00 uur 

ma  1 juli Bushalte Boesingheliede 13.15 - 13.45 uur 



____________________________ ____________________________ 
 

- 3 - 

 

 

Elke week activiteiten 
 
      
maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de witte brug over  
   de Hoofdvaart  
 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
 
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 (tot eind april) 
  13.00 uur Jeu de Boules 
  
vrijdag    9.00 uur Bridgeclub “Ontspanning” 
 
zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 
 
 

 

*-*-*-*-* 

 
 

Feliciteren 
 

 
De firma Gebr. BAARS bv  

bestaat dit jaar 50 jaar! 
 

Vrijdag 31 mei  
wordt dit uitgebreid gevierd. 

 

 

Van Harte Gefeliciteerd!! 
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Van de redactie 

Op het moment is er een hoop te doen over glasvezel in Haarlemmermeer en 
dus ook in Lijnden en Boesingheliede. De afgelopen jaren zijn de dorpen in 
Haarlemmermeer grotendeels voorzien van deze vezelkabel, het buitengebied 
echter nog niet. Daartoe is nu de kans. 
 
In deze Boeselijn staan bijdragen van enkele enthousiaste bewoners over deze 
kabel. Woensdag 3 april was  een voorlichtingsavond in de Vluchthaven. Vooral 
om u enthousiast te maken en u te informeren over de mogelijkheden. En 
daartoe is ook alle reden: want we leven in 2019 en zijn meer dan ook 
afhankelijk van het internet en met glasvezel heeft u goede mogelijkheden om 
de kwaliteit van uw internet met sprongen vooruit te laten gaan. 
 
Er zijn toch ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo betaalt u 1800 euro om 
aangesloten te worden. Daarnaast moet u een abonnement afsluiten bij een 
provider. Niet iedereen zit te wachten op glasvezel. Via de huidige kabel en  
telefoonlijn zijn er ook snelle en stabiele internetverbindingen te realiseren. 
 
Een lastige keuze, maar laat u vooral goed voorlichten voor u een, voor u beste, 
keus maakt. 
 
En nu we het toch over internet hebben! Wat zijn we vandaag de dag nog 
zonder internet? Google maar en je zult verrast zijn door alle informatie die je 
zult vinden en waarvan je misschien nooit op de hoogte bent geweest. 
Zo waren we eens aan het ‘surfen op het net’ en zochten op “Boesingheliede”.  
 
Wat wij vonden was op de site Plaatsengids.nl een beschrijving van deze 
plaats. Ja heus, een plaatsnaam en geen buurtschap! Want dit dorp staat 
geregistreerd in de gemeentelijke basisregistratie (BAG) en is daarmee een 
officiële woonplaats.  
Vanaf 1959 heet het dorp zo. In het begin, na de drooglegging van de 
Haarlemmermeer, heette het nog Nieuwerkerkerhoek. 
In de middeleeuwen lag op die plek, tussen Haarlemmermeer en Spiering-meer, 
een landstrook.  Toen waren al namen bekend als Boesinghele, Boesinge liede 
of Wosingherliede. ‘Lede’ betekent gegraven of vergraven waterloop, speciaal 
voor de veenontwatering van de Boesingen.   
Later stond het gebied bekend als Kladdebuurt. Kladde staat voor kluit, vuile 
modder of half weke massa van modder of mest.  
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Ga je “Lijnden” opzoeken, dan kom je vooral terecht bij de baron Van Lynden. 
Een van de eerste personen die een plan ontwikkelde voor de drooglegging van 
het Haarlemmermeer. Zoals bekend is ons gemaal en later ons dorp naar hem 
vernoemd.  
 
Genoeg over het internet. Voor u ligt de gewone ‘harde’ versie van uw 
vertrouwde dorpsblad. Met genoeg om te lezen voor de komende maanden. 
 
In juni zijn wij weer bij u terug. Wij presenteren dan graag weer een lijst met alle 
geslaagden uit onze dorpen. Weet u iemand die dan geslaagd is, laat het ons 
dan weten. 
 
Veel leesplezier in uw Boeselijn 
De redactie 
 

 
*-*-*-*-*-* 

 
 

 

Schipholweg N 082, Boesingheliede – 1921  Café de Phenix. Nu autobedrijf van Vught 
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De laatste kans op snel internet! 
 

Hoera eindelijk glasvezel in de buitengebieden!! 
De buitengebieden zijn alle adressen in onze gemeente met een koperen 
telefoonlijn (ADSL ) en zonder kabelaansluiting.  
GlasDraad Haarlemmermeer start met een actie om glasvezel aan te leggen in 
o. a. Boesingheliede en Lijnden.  
 

Wat fijn! Want daarmee komt een eind aan het supertrage ADSL bij ons in de 
straat. Vooral als je huis veraf staat van het het kastje. Ieder regenbuitje, 
windvlaagje of vliegtuigje geeft storingen in de schotelantenne en de TV staat 
weer stil. 
  

Waarom is sneller en betrouwbaar internet handig? 
-ongevoelig voor weersomstandigheden 
-je kan digitaal  televisie kijken zonder storingen 
-belastingaangifte doen 
-aangifte doen bij de politie 
-oma en opa houden contact met kinderen en kleinkinderen over de hele wereld 
-thuis werken met de computer en digitaal bellen 
-studeren 
-gamen/spellen doen via de computer met anderen 
-veiligheid bijv. Cameratoezicht en via whatt-apps groepen 
- op de hoogte zijn wat er gebeurt in je wijk, je vriendengroep, je sportclub  
-zorg op afstand. Praten met je dokter terwijl je elkaar aankijkt. Hartbewaking en 
thuiszorg. Hulp op afstand. 
-ouderen kunnen zelfstandig thuis blijven wonen 
-je huis is bij verkoop meer waard met een glasvezelaansluiting 
 

Wat zijn de kosten? 
De kosten vallen reuze mee. Je betaalt voor de aansluiting tot in de meterkast 
een vaste prijs ongeacht de lengte van je erf.  
Zie https://www.glasdraadhaarlemmermeer.nl/vragen.php 
 

Het gaat alleen door als 50% van de aangeschreven bewoners en bedrijven 
meedoen. Ik hoop het van harte. Schrijf je in vóór 15 april.  
 

Meer info en de stand van inschrijvingen (nu 31%) zie je op: 
https://www.glasdraadhaarlemmermeer.nl. 
 

Marijke Hendriks 
Schipholweg 841, Boesingheliede 

  

https://www.glasdraadhaarlemmermeer.nl/vragen.php
https://www.glasdraadhaarlemmermeer.nl/index.html


____________________________ ____________________________ 
 

- 7 - 

 

Nieuws van de dorpsraad 
 
Secretariaat 
In de vorige Boeselijn deden wij een oproep voor een 
secretaris om ons secretariaat te bemannen, en voor een 
vrijwilliger voor bardiensten. 
We zijn heel blij om in deze Boeselijn te kunnen schrijven dat er inmiddels 
iemand zich heeft aangemeld voor de bardiensten en dat de functie voor het 
secretariaat inmiddels ook is ingevuld. Per 14 maart 2019 (jaarvergadering) is 
Angelique Vrijbloed beetje bij beetje de werkzaamheden aan het overnemen 
van Christel Biermans. 
Maar omdat Christel ook de website bijhield, hebben we nog steeds de 
volgende OPROEP 
 
Wij zoeken: 
 
Iemand die de website van de dorpsraad bijhoudt 
Dat betekent vooral op verzoek (van de dorpsraad) informatie over Lijnden en 
Boesingheliede op de website zetten. Het is af en toe een half uur of een uur 
werk.  
Wilt u hierover meer informatie, dat kan via  
Christel Biermans, email: xbiermans@outlook.com  
of via Connie Ottenhof, email: connieottenhof@gmail.com. 
 
Maar ook nog: 
 
Beheerder voor onze VeiligheidsWhattsapp groep 
De Veiligheidswhattsapp groep wordt in overleg met de dorpsraad tot nu toe 
beheerd door twee beheerders. 
Maar omdat één van de beheerders, Louis van Daalen, onlangs is verhuisd 
zoeken we een nieuwe tweede beheerder. De belangrijkste taken zijn het 
toevoegen van nieuwe deelnemers en het toezien op, en handhaven van, de 
door de dorpsraad vastgestelde gebruiksregels. 
 
En omdat we door de verhuizing van Louis van Daalen ook onze vertegen-
woordiger voor het gebied Zwanenburgbaan bij het Omgevingsoverleg met 
Schiphol kwijt zijn: 
een Kiesman voor het Zwanenburgbaangebied. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Dan kunt u een mail sturen naar: 
secretaris@dorpsraadlijnden.nl   
 

mailto:xbiermans@outlook.com
mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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Jaarvergadering over 2018  
Op 14 maart 2019  hielden wij onze jaarvergadering in de Vluchthaven. 
Een jaarvergadering zijn wij als vereniging dorpsraad Lijnden en Boesingheliede 
verplicht te houden. Om de bestuursleden te kiezen en om de financiën te 
behandelen en bij voorkeur goed te keuren. 
Dit keer is het gelukt om met meer bestuursleden aanwezig te zijn dan met 
bewoners uit Lijnden en Boesingheliede. Er waren twee "overige" aanwezigen 
aanwezig. 
 
Dat maakte wel dat de vergadering vlot verliep. 
De plaatsvervangend voorzitter heette iedereen welkom. Hij vertelde even 
waarom onze voorzitter niet zelf aanwezig kon zijn. Er werd afscheid genomen 
van onze secretaresse. Zij ontving een mooie bos bloemen en werd bedankt 
voor haar inzet het afgelopen jaar. 
 
Inmiddels hebben wij een nieuwe secretaresse kunnen vinden, zij is per 14 
maart officieel begonnen. 
Daarnaast werden de financiën over 2018 doorgenomen en goedgekeurd. 
En het activiteitenverslag, ook over 2018,  voorgelezen. 
Tijdens de rondvraag kwamen nog een aantal zaken naar voren: 
Veiligheids APP Lijnden (Oost en West), zie hierover ook onze oproep in deze 
Boeselijn en het artikel over deze App, ook in deze Boeselijn. 
 
AED voor Lijnden. 
Er is in Lijnden 1 AED aanwezig. Deze hangt in de Vluchthaven en is dus alleen 
bereikbaar als de Vluchthaven open is. 
Nu is het verzoek, ook vanuit de gemeente, om meerdere AED's te hebben in 
ook Lijnden.  
In januari is de gemeente Haarlemmermeer samen met HartslagNu gestart met 
het hartveiliger maken van de Haarlemmermeer. Er is in kaart gebracht waar de 
huidige AED's hangen. Ook de buurthulpverleners, dus mensen met een EHBO 
diploma of die Bedrijfs Hulp Verlener (BHV-er) zijn op hun werk, worden in kaart 
gebracht.  
 
Bij een hartstilstand is het cruciaal dat er binnen 6 minuten hulp is. Daarom 
moeten er ook in Lijnden en in Boesingheliede meer AED's komen, op 
strategische plekken. 
Ons voorstel is om dit in Lijnden meer in het bewoonde gedeelte te (laten) 
plaatsen. De AED moet dan worden geplaatst in een zogenaamde thermokast 
(warm in de winter en koel in de zomer). Hier is dus elektriciteit voor nodig.   
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Het voorstel van ons, tijdens de vergadering, was om een AED  te plaatsen bij 
de komende fiets-laadpaal met zonnepaneel  aan de dijk op de hoek van de 
Hoofdweg westzijde. De gebiedsbeheerder van de gemeente heeft inmiddels 
aangegeven dat dit niet mogelijk is: een thermokast voor een AED heeft 
constante stroom nodig en meer stroom  (220 V) nodig dan fietslaadpaal. 
 
Mocht u interesse hebben in het meedenken over AED's of een voorstel hebben 
voor een goede plek in Lijnden en Boesingheliede, of op de lijst van 
buurthulpverleners willen, laat het ons dan weten. Dan brengen wij u in contact 
met de Werkgroep AED van de gemeente. 
 
Verlichting van het gemaal  
Zoals u iedere avond kunt zien is de verlichting nog steeds niet terug. De 
verlichting is komen te vervallen met de renovatiewerkzaamheden in opdracht 
van de stichting BOEi. 
 
Nog steeds zijn we bezig met dit onderwerp. Soms spreken we een ambtenaar 
van de gemeente die aangeeft dat de gemeente mee wil werken. Dan sturen wij 
weer mails naar (volgens deze ambtenaar ) de juiste persoon, maar duurt het 
weer even voordat wij antwoord hebben. Aangegeven is dat dit onderwerp nu 
op een lijst staat en dat het zou moeten lukken om voor de komende winter het 
gemaal weer in de schijnwerpers te hebben staan. 
 
Uiteraard snappen wij best dat ook hierover veel mensen iets te zeggen 
hebben. Bijvoorbeeld de eigenaar van het gebouw (Stichting Boei), de huurders 
van het gebouw (het restaurant), Hoogheemraadschap Rijnland en de 
gemeente. Dan hebben we het ook nog over iets op of aan een monument 
bevestigen. Dus is het ook nog niet duidelijk of daar een omgevingsvergunning 
voor moet worden aangevraagd. Bovendien WIE moet deze vergunning dan 
aanvragen, de eigenaar, de gebruikers of wij als omwonenden? 
Het onderwerp blijft dus even onze aandacht houden. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
De vergaderingen voor de komende maanden zijn op:  
maandag 29 april, 27 mei en 24 juni.  
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 
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Website  
Voor meer informatie over Lijnden en Boesingheliede kunt u kijken op onze 
website www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl   
Deze website is helemaal bijgewerkt en voorzien van allerlei achtergrond-
informatie over Lijnden en Boesingheliede, en gebeurtenissen.  
Graag willen wij u uitnodigen om hierop regelmatig een kijkje te nemen. Voor de 
nieuwste informatie die wij erop zetten, maar ook omdat de bezoekersaantallen 
omhoog moeten. 
Bij te weinig bezoekers moet de website uit de lucht. 
Daarom en om ook de website goed te blijven vullen, zodat het aantrekkelijk 
blijft voor iedereen om de website te bezoeken, zoeken wij dus een 
(mede)webbeheerder voor onze website. Zie de oproep hiervoor in deze 
Boeselijn! 
 
 

  
*-*-*-*-*-* 

 

 

 

Ouderensoos Lijnden 
 
Het is nog steeds een gezellige drukte op de kaartsoos!  
Elke week is het weer volle bak. Helaas zitten er een paar mensen in de 
ziekenboeg, die kunnen dus jammer genoeg niet komen. Vanaf deze plaats 
wensen wij ze van harte beterschap!  
 
Donderdag 18 april wordt er een gezamenlijke lunch gehouden waarna we weer 
gaan klaverjassen! 
25 april is het alweer we onze laatste kaartmiddag 
met een gezellige prijs- uitreiking, waarna we van 
een heerlijke zomer hopen te genieten.  
 
De eerste donderdag van september, dat is de 5e, 
gaan we weer met frisse moed beginnen! 
 

Ria vd Haak 
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Beste bewoners in het buitengebied! 

 
Ze zijn u vast opgevallen: de oranje vlaggetjes 
van Glasdraad in de Raasdorperweg en op de 
Hoofdvaart. Deze bewoners van het 
"buitengebied" van Lijnden willen graag 
glasvezel.  
 

Ik heb mij opgegeven als "buurtambassadeur' en 
ga bij bewoners langs om ze enthousiast te 
maken voor glasvezel.  
 

In de toekomst gaan wij nog meer gebruik maken van internet. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat in 2022 huishoudens in Nederland behoefte hebben aan ruim 
zeven keer zoveel dataverkeer als in 2016.  
Wij gaan vooral steeds meer beeld en geluid up- en downloaden. Ons huidige 
netwerk zal in de komende jaren niet meer toereikend zijn.  
 

Ook is gebleken dat er door kopers van woningen steeds meer wordt gevraagd 
naar glasvezel in de woning. Woningbezitters die kiezen voor glasvezel zijn in 
het voordeel wanneer zij hun huis verkopen. 
 

Glasvezel levert u de volgende voordelen op: 
 

- Een zeer snelle en stabiele internetverbinding 
- Meerdere apparaten kunnen tegelijkertijd online zijn 
- Meer keuze uit serviceproviders (naast KPN heeft u nog keuze uit 13 andere 
providers) 
- Het weer en andere omgevingsfactoren hebben geen invloed op glasvezel 
- Een storingsvrij netwerk na oplevering 
- Geen graafwerkzaamheden in uw tuin en/of pad 
 

Als u interesse heeft, benader mij dan zo spoedig mogelijk omdat de campagne 
stopt per 15 april a.s.! 
 

U kunt mij bellen (06-51285939) of mailen (j.w.vrijbloed@hetnet.nl). U kunt ook 
contact opnemen met een deskundige van Glasdraad die al uw vragen kan 
beantwoorden.  
Dat is de heer Sjouke van Dijk (tel 06 29051711) sjouke.van.dijk@glasdraad.nl 
Ook kunt u alle informatie vinden op www.glasdraadhaarlemmermeer.nl 
 

Wilt u nu geen glasvezel maar over een aantal jaar wel, dan zullen de kosten 
vele malen hoger zijn dan nu het geval is.  
 

Angelique Vrijbloed 
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Genesius 
Dag allemaal, 
 
Op 30 maart en 6 april hebben we het stuk “uit de kast” gespeeld. 
Met een opkomst van 70 en 50 mensen waren we weer dik tevreden. 
Publiek was enthousiast en het decor zag er weer prachtig uit….. 
 
Een paar maanden hebben allemaal hard gewerkt om alles weer voor elkaar te 
krijgen. Het was een zeden-komedie, zo af en toe een tikkeltje gewaagd, maar 
dat kon het publiek wel waarderen. 
 
Wat oudere leden, waarbij ons oudste lid 82 is, kwamen helpen met de koffie en 
thee en de broodjes smeren….. ‘t blijft een hechte club. 
Leuk om te zien dat er altijd een vast club bezoekers komt en ook weer nieuwe 
gezichten. 
 
Nu gaan we er even mee stoppen, de zomer komt eraan. 
Vanuit de traditie is er nu tijd voor andere zaken, in september pakken we de 
draad weer op. 
 
Op 23 en 30 november staan we weer voor U op de planken, de zomer 
gebruiken we om een nieuw stuk te vinden en in te studeren. 
We hopen U in de het najaar weer te ontmoeten. 
 
En we wensen U een fantastische zomer toe met Uw 
familie en geliefden. En mochten er nieuwe Lijndenaren 
zijn die zin hebben in toneel: U bent van harte welkom bij 
de club!  
Iedere dinsdag vanaf september repeteren we van 20.00-
22.30. 
WELKOM! In de Vluchthaven.  
 
Toneelvereniging Genesius. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 

Ophalen 
 

Door vervanging van de verlichting op mijn kantoor, zijn er nu 6 nieuwe reserve 

tl-lampen over. 60 cm 18W/830. 

Als u ze kunt gebruiken, mag u ze komen ophalen. Els Dikkes, 023 555 1426 
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Van de dorpsraad 
 
Informatieavond Stichting Leefomgeving Schiphol  en  
Haarlemmermeer  
De gemeente heeft iedereen in Lijnden met een brief 
uitgenodigd voor deze informatieavond op  maandag 11 februari, in de 
Vluchthaven. 
 
Niet veel mensen hadden zich opgegeven, maar er was aardig wat aanloop. Er 
was door de gemeente voor een stamppot-maaltijd gezorgd. Dus al met al was 
het een gezellig samenzijn.  
 
De ambtenaren van de gemeente hadden zich over een aantal borden met 
uitleg over de komende en mogelijke wijzigingen in Lijnden en omgeving 
verdeeld. In het midden lag op tafels een plattegrond van de ringdijk bij Lijnden. 
Iedereen die dat wilde kon op deze wijze vragen stellen over de voor hem of 
haar belangrijkste punten. 
Ook kon iedereen een enquête invullen om zo aan te geven welke van de 
volgende drie punten men het belangrijkste vindt. 
 

Deze punten waren: 
 

1   een recreatie steiger 
2   een passantensteiger 
3   het herinrichten van speelweide/speelterrein bij het verscholen Vossennest. 
 
Ook was het mogelijk uw voorkeur  door te geven via hetzelfde formulier op de 
website van de Haarlemmermeer. 
Ondanks dat de avond goed was bezocht en onze oproep in de vorige Boeselijn 
om als het niet mogelijk was op de avond te komen toch vooral wel via de 
website te stemmen, zijn er uiteindelijk maar 21 stemmen uitgebracht. 
11 stemmen voor de recreatiesteiger 
8 stemmen voor de passantensteiger 
en 3 stemmen voor de speelweide 
 
Wij hebben al aangegeven, op de avond zelf en later in een overleg met de 
gebiedsbeheerders van de gemeente dat het stemformulier niet klopte. De 
eerste twee onderwerpen, de steigers, komen voort uit het Ringdijkbeleid en de 
speelweide / speelterrein uit de door ons opgegeven lijst van verbeteringen van 
de omgeving met gebruikmaking van de subsidie van Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS). 
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Dus wij hopen dat, ondanks de weinige stemmen voor de speelweide 
/speelterrein, de gemeente en SLS toch willen nadenken over een herinrichting. 
Vooral na de verzamelde ideeën hiervoor van een aantal kinderen die daar in 
de buurt wonen en graag willen voetballen op het oorspronkelijke handbalveld 
en bovendien graag spelen op spannendere speeltoestellen dan een wipkip. 
 
Maar het blijft belangrijk dat niet alleen de dorpsraad steeds aangeeft wat de 
bewoners willen, maar dat bewoners, als dat toch mogelijk is, dit ook zelf 
aangeven. De Stichting Leefomgeving Schiphol  en de gemeente Haarlem-
mermeer vinden het erg belangrijk om informatie ook direct van omwonenden te 
horen. Dus laat u horen als dat mogelijk is. Alleen dan worden subsidies en 
andere gelden besteed aan de zaken die bewoners belangrijk vinden.  
 
 
Illegale stort bij het brengparkje bij het Lijndenplein 
Vanaf  week 16 (15/4) zal er 6 weken door de afdeling Handhaving en Toezicht 
intensiever gecontroleerd worden. Vooral op vrijdag en zaterdag. Dit na 
herhaalde klachten van omwonenden naar de gemeente en klachten en het 
steeds weer benoemen in besprekingen van en door de dorpsraad naar de 
gemeente. 
 
Om de kans op echt resultaat van deze extra controle te vergroten verzoeken 
wij iedereen om vooral melding te doen bij de gemeente als u ziet dat er naast 
de containers vuil wordt gestort. 
Noteert u het kenteken van de auto van de illegale storter en meldt dit via de 
gemeentesite: www.haarlemmermeer.nl/meldingen. Zet u bij het onderwerp: 
"Melding kenteken illegale stort". 
Als degene die het vuil dan heeft gestort in de gemeente Haarlemmermeer 
woont gaat een medewerker van Handhaving en Toezicht langs voor een 
"goed" gesprek. 
 
Helaas is dit niet mogelijk als degene buiten de gemeente Haarlemmermeer 
woont. En bekeuren kan alleen als degene die illegaal stort  op heterdaad wordt 
betrapt door een medewerker van Handhaving en Toezicht. 
Maar blijft u alstublieft melden, altijd naar de gemeente. Maar ook naar de 
dorpsraad. Dan lukt het de afdeling gebiedsbeheer en de dorpsraad om dit 
onderwerp regelmatig op de agenda van Handhaving en Toezicht te krijgen. 

  



____________________________ ____________________________ 
 

- 15 - 

 

Afscheid 
 
De Nieuwerkerkerstraat is de afgelopen maanden nogal veranderd van 
samenstelling. Deels door overlijden van enkele inwoners, maar meestal 
doordat de oorspronkelijk bewoners verhuisden naar een andere locatie. Of dat 
allemaal ingegeven was door de overlast die buurman Schiphol hen bezorgde, 
blijft een vraag.  
 
In de afgelopen meer dan 15 jaar mochten wij Lijnden vertegenwoordigen in dit 
lastige dossier, waarvan zo’n 11 jaar als penningmeester (Louis) en secretaris 
(Kasia) van de Dorpsraad. Daarna gingen wij nog door als werkgroep 
Geluidsoverlast en als Kiesman ORS. Onze woning diende al die jaren tevens 
als meetpunt voor het NOMOS geluidsmeetnet van Schiphol.  
 
Veel Lijndenaren nemen de overlast van Schiphol voor lief, maar na ruim 17 
jaar met veel plezier in Lijnden te hebben gewoond bleek Schiphol toch een 
factor die ons woongenot permanent verstoorde. Met als toppunt vorig jaar, toen 
er wekenlang onafgebroken over Lijnden werd gevlogen. Onze betrokkenheid 
bij het Schipholdossier gaf ons weinig hoop op verandering. Daarnaast werd 
onze vergunningsaanvraag om een verdieping op onze woning te mogen 
plaatsen afgewezen. Reden voor ons om uit te kijken naar een andere woning. 
Die hebben we gevonden in Medemblik, een woonplaats die ons als 
watersportliefhebbers zeker zal bevallen. Vooralsnog wordt deze plaats slechts 
op grote hoogte overvlogen. Of dat zo blijft met Lelystad in de buurt moeten we 
nog afwachten. De file naar het bedrijf in Amsterdam nemen we voor lief. We 
blijven dus in elk geval zakelijk gezien in de buurt. 
 
Het NOMOS meetpunt krijgt een plaatsje aan/op het dorpshuis. Nog niet 
bekend is wanneer dit gebeurt. Het meetpunt moet eerst worden omgebouwd 
naar 4G en functioneert dan volledig draadloos i.t.t. de directe lijnverbinding die 
het meetpunt bij ons had. In elk geval vindt de verplaatsing plaats in de periode 
dat de Zwanenburgbaan in onderhoud is. Als het goed is worden er dus geen 
metingen gemist. 
 
Wel is het zo dat er nu actief moet worden gezocht naar een Kiesman ORS. 
Werkzaamheden daarvoor kunnen ingevuld worden naar believen. De laatste 
tijd waren er veel bijeenkomsten i.v.m. een te sluiten nieuw Alders akkoord.  
De bewoners hebben nu het standpunt ingenomen “genoeg is genoeg” en de 
heer van Ojik is geen clustervertegenwoordiger meer (De heer van Ojik wenste 
nog als wisselgeld 25.000 extra vluchten in te zetten in het overleg).  
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Ook “onze” clustervertegenwoordiger, Ciska Spikker heeft haar functie 
neergelegd. De meeste contacten lopen via e-mail en soms is er overleg met de 
kiesmannen van de cluster Zwanenburgbaan buitengebied (hoewel Lijnden 
feitelijk deels binnengebied is). Onze inzet is altijd geweest dat de uitvliegroute 
over knooppunt Raasdorp dient te gaan en niet over Lijnden. Dit werd en wordt 
gesteund door Nieuwe Meer, Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw-West, 
waarmee met enige regelmaat werd overlegd. 
 
De oude website (www.dorpsraadlijnden.nl) houd ik nog in de lucht. Er staat 
veel archiefmateriaal op en natuurlijk de digitale Boeselijn vanaf 2005. 
 
Voor de beheersfunctie van de buurtbeveilings WhatsApp die ik samen met Eric 
van Vuurst vervulde wordt een vervanger gezocht.  Nadat ik gestopt was met de 
website zijn de recentere foto’s nog via de Facebook pagina Dorpsraad Lijnden 
gepubliceerd.  Ook hier is opvolging natuurlijk gewenst. 
 
Dat was het in het kort. Dank aan iedereen die ons heeft gesteund in ons 
streven naar een betere uitvliegroute en tot ziens in Lijnden of waar dan ook. 
 
Hartelijke groet, 
 
Kasia & Louis van Daalen 
 

*-*-*-*-*-*-* 

 
Bezorger 

 
Zoals u weet wordt ons buurtblad gemaakt en verspreid door vrijwilligers.  
De trouwe bezorger van de Raasdorperweg is verhuisd, en daarom zoeken we 
een nieuwe vrijwilliger. 
 
Wilt u uw steentje bijdragen en 5 maal per 
jaar de bezorging van de Boeselijn in de 
Raasdorperweg op u nemen, dan horen wij 
het graag.  
 
Ernst 023 555 1622 
Els  023 555 1426 
  

http://www.dorpsraadlijnden.nl/
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Petanque Lijnden 
 
Dames en Herentoernooi 
 
Zaterdag 30 maart werd eraan de Schipholweg te Lijnden, bij Pétanque  
Lijnden, een dames en herentoernooi gespeeld. Op deze speeldag speelde de 
dames alleen tegen dames en de heren alleen tegen de heren. Er hadden zich 
via de inschrijflijst 14 dames en 16 heren opgegeven om het tegen elkaar op te 
nemen. 

 
Na uitleg van de wedstrijdleider 
mochten de dames de dag 
openen met hun eerste 
speelronde.  
 
Gezien het aantal van 14 
waren er in elke ronde 2 
tripletten. Er zouden drie 
partijen worden gespeeld. Na 
de start van de dames mochten 
ook de heren vernemen met 
wie en tegen wie ze moesten 
spelen.  
 

Gezien het aantal van 16 hadden de heren alleen doubletten in hun drie 
partijen. Voor deze speeldag met redelijk tot goed weer was  Arie van Spijker de 
scheidsrechter. De eerste partij bij de dames ging rustig van start met normale 
uitslagen in de jeu de boules sport. Bij de heren pakte de uitslagen iets forser 
uit. De grootste uitslag 
bestond uit 13 – 2 winst en 
verlies. 
De bediening in de kantine 
werd vandaag verzorgt door 
drie dames, die ook alle 
drie meededen aan het 
toernooi zelf. Hierdoor kon 
het gebeuren dat er soms 
heel even geduld moest 
worden opgebracht om iets 
lekkers te kunnen bestellen.  
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Na een pauze van zo’n kleine 30 minuten werden de deelnemers naar buiten 
geroepen door Freek, de wedstrijdleider voor de 2e  speelronde. We kunnen 
spreken van een geslaagde speeldag en heerlijk om weer een gehele dag 
buiten te kunnen spelen. 
 
Na afloop van de 3e partij van zowel de dames en de heren kon wedstrijdleider 
Freek de standen gaan opmaken. 
 
Voor zowel de dames als de heren waren er drie prijzen te verdienen. 
 

Nr Dames Winst Saldo 

1 Ank van Tienderen 3 22 

2 Hennie Visser 3 20 

3 Johanna Overduyn 2 8 

 

Nr Heren Winst Saldo 

1 Arnold Stam 3 29 

2 Arie Blom 3 16 

3 André Heijsteeg 3 15 

 
Het leuke bij de dames is, dat nummer 1 t/m 3, de dames zijn die de bediening 
van de kantine op zich hadden genomen. Van harte gefeliciteerd. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de mannen. Gefeliciteerd allemaal. 
 
Vanuit deze kant wil ik iedereen die er voor gezorgd heeft om deze dag tot een 
goede dag te maken heel hartelijk bedanken. 
 
We kunnen spreken van een 
geslaagde en sfeer volle dag aan 
de Schipholweg te Lijnden. 
   
    
 
 
 
Namens Pétanque Lijnden 
 
Tekst  Freek Vogelaar     
Foto’s  Ger Tates 
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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  
 

Vanaf 1 januari 2018 neemt de Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis de 
diensten buiten kantoortijd voor de tandartsen in de Haarlemmermeer waar.  
 

De MondzorgPoli, Louwesweg 6, 1066 EC  Amsterdam. 
Telefoon: 020 - 723 48 48  
Het Slotervaartziekenhuis is gesloten, maar de Mondzorgpoli is gewoon open. 
 

www.mondzorgpoli.nl,  info@mondzorgpoli.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, Haarlemmerstraatweg 51 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/

