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Agenda 

za 28 sept 15.00 (?) Lijndenplein BURENDAG middagborrel 
 
 

Vergaderdata Dorpsraad 
 
ma 24 juni 16.00 uur Vluchthaven 

ma 26 aug 16.00 uur Vluchthaven 

ma 30 sept 16.00 uur Vluchthaven 

 

Uitvoeringen Genesius 
 
Om vast te noteren:  

Op zaterdag 23 en 30 november speelt Genesius het stuk “Kunstmest” 

 

Klein Chemisch Afval – KCA wagen 

ma  1 juli Lijnden, Vluchthaven 12.30 - 13.00 uur 

ma  1 juli Bushalte Boesingheliede 13.15 - 13.45 uur  

wo  10 juli Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 

ma  2 sept Lijnden, Vluchthaven 12.30 - 13.00 uur 

ma  2 sept Bushalte Boesingheliede 13.15 - 13.45 uur  

wo  11 sept Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 

 
bloemen 

 

Deze bloemenzee langs de kant van de 
Hoofdweg, in de bocht bij het gemaal, 
herinnert aan het ongeluk van de bijna 
20-jarige scooterrijder uit Amsterdam, 
waarvoor het betonblok, op de middag 
van eerste pinksterdag, het einde van 
zijn jonge leven inluidde.  
De traumahelikopter heeft hem opgehaald, maar in het ziekenhuis is hij de 
volgende dag aan zijn verwondingen overleden.  
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Elke week activiteiten 
 
      

maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de witte brug over 
    de Hoofdvaart  
 
Wekelijkse activiteiten in de Vluchthaven  
 
dinsdag  19.00 uur Jeu de Boules 
   
donderdag 13.00 uur Jeu de Boules 
  
zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 
 

 
*-*-*-*-* 

 

Moestuinieren in Lijnden 
 
Zelf biologische groenten telen, dat kan in Lijnden. 
 
Er is nu nog een wachtlijst voor het kleine Volkstuintjescomplex aan de 
Raasdorperweg in Lijnden, maar volgend seizoen komen er waarschijnlijk weer 
twee tuinen  van 200m2 beschikbaar.  
 
 
 
 
 
 
Heb je interesse  
in een eigen moestuin 
stuur dan een mailtje  
naar Wiet van Hoorn 
 
Wvhoorn@quicknet.nl. 
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Van de redactie 

Het is zondag en het is mooi weer.   
Een prachtige dag om een ritje door Lijnden en Boesingheliede te maken. Op 
de fiets uiteraard, dan kun je lekker overal even gluren en zien wat er zoal 
gebeurt in onze dorpen. Dit doen wij slechts puur uit nieuwsgierigheid.  
Lees hier wat ons opviel. 
 
Nog een weekje en dan is het aspergeseizoen alweer voorbij. Vond u ze ook zo 
lekker? En komen deze asperges echt uit de Lijndense klei? 
 
Er staat geen oranje brievenbus meer bij het stoplicht. Nog wel aan de 
Nieuwerkerkerstraat, op het industrieterrein en in Boesingheliede!  
 
Weet u nog hoe de oude A9 liep? En wie ervaart er nu meer geluidshinder  na 
de ingebruikname van het huidige tracé? De geluidswallen lijken hun werk goed 
te doen.   
Ook leuk…de nieuwe boompjes rond de snelweg beginnen goed aan te slaan. 
 
De stortbuien van de afgelopen dagen hebben hun sporen nagelaten. Veel  
afgebroken takken liggen her en der. Een prachtige rode beuk is half 
afgebroken. Tot zover wat  zichtbaar is.  
Veel leed is verborgen en niet zichtbar in het voorbij gaan. Heeft u nog 
waterschade gehad na de buien. Of een natte krant op de deurmat? 
 
Op de stoep: voor de liefhebber enkele bloempotten om gratis mee te nemen. 
 
Veel vlaggen van al diegene die geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd!   
Nu genieten van een hele ontspannen zomer. 
 
De oude onderwijzerswoning  aan de Schipholweg die prachtig gerestaureerd 
wordt, met heel veel mooie details. Hier gaat een Bed & Breakfast komen. 
 
Hoe zal het met de geitenfamilie in de geitenwei aan de Hoofdweg  zijn? We 
missen wel de gezellige stukjes over het wel en wee van de dieren  in de 
Boeselijn. 
 
De boekenuitleenkast op de Lijnderdijk staat er nog steeds. Wie maakt hier 
gebruik van? En staan er mooie boeken om te lezen?  Op mijn boekenlijst 
zetten. 
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Hebben we goed geteld? Er staan 6 huizen te koop in Lijnden. 
 
De voormalig RK Kerk, waar Wortell alweer 11 jaar is gehuisvest staat in de 
steigers. De gevel is opnieuw gestuct. Binnenkort wordt het pand  grondig ver-
bouwd. Het gaat goed met Wortell, daarom moet er meer (werk-)ruimte 
gecreëerd worden. 
 
Door de nieuwbouw op het Lijnden-Oost terrein zijn Lijnden en Badhoevedorp 
inmiddels echt aan elkaar vast gegroeid. Maar in welke plaats wonen die toe-
komstige bewoners ? 
 
Het was wel weer een leuk fietstochtje. Ons hoofd tolt er van, zoveel vragen. 
Wellicht lezen we de antwoorden binnenkort  in de Boeselijn. Nu eerst tijd voor 
verkoeling in een schaduwrijk plekje en genieten van deze zomerse dag. 
Hopend dat er nog vele zullen volgen de komende  maanden. 
 
Wij wensen u een mooie zomertijd, waar u deze ook zult doorbrengen.  
Veel leesplezier in uw Boeselijn 
De redactie 
 

Ouderensoos 
 
Donderdag 25 april was de laatste middag van dit seizoen. Nadat we eerst 3 
spelletjes hadden gekaart met tussendoor de verwennerij van lekkere hapjes 
door Rechell, sloten we de middag af met voor iedereen een leuke prijs! 
Er was voor elk wat wils: plantjes, advocaat met slagroom (zeer gewild), 
chocolade, etc. 
Alie de Jong kreeg de Marsenprijs voor de meeste marsen! 
 
De 1e die mocht kiezen was Wim Koningen, hij ging er net als het vorige seizoen 
met de 1e prijs vandoor! 
Na deze gezellige laatste middag, gaat iedereen van het mooie weer genieten, 
dat hopen we tenminste. 
Donderdag  5 september gaan we weer beginnen. 
Ook iedereen die geen spelletje kaart wil spelen is van Harte Welkom 
om gewoon even gezellig een kopje thee of koffie te drinken! 
De zaal is om 13.00 uur open en om 13.30 uur beginnen we met klaverjassen! 
 
Graag tot ziens in september 
Ria van den Haak  
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Nieuws van de dorpsraad 
 

Overleg met de gemeente 
 

Op de bestuursvergadering van de dorpsraad van 27 mei jl., 
schoven twee ambtenaren van de gemeente aan, om ons bij te 
praten over een aantal onderwerpen die spelen  (al vanaf de 
eerste overleggen met de gemeente over het nieuwe 
Ringdijkbeleid en Stichting Leefomgeving Schiphol). Het waren een 
projectmanager van Cluster Projecten en een medewerker van Gebiedsbeheer. 
Het eerste overleg over de Ringdijk was op 13 juni 2015. Dit was naar aanleiding 
van het plan van aanpak Ringdijk, dat op 21 april 2015 werd vastgesteld door 
het college van de gemeente Haarlemmermeer. 
 
We spraken (dit keer) over de volgende onderwerpen: 
 

Verlichting van het gemaal  
De verlichting is komen te vervallen met de renovatiewerkzaamheden in 
opdracht van de stichting BOEi. 
Het blijkt dat de gemeente graag wil meewerken aan het weer aanlichten van 
het gemaal. 
Zoals wij eerder al schreven is het al met al behoorlijk ingewikkeld omdat er 
meerdere organisaties iets te zeggen hebben over het gemaal. 
Voor de gemeente is het vooral de vraag van welk budget de kosten kunnen 
worden betaald. 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. 
 
Recreatie steiger 
Uit de enquête van 11 maart is de voorkeur voor een recreatiesteiger naar voren 
gekomen. 
Dit is een onderdeel van het Ringdijkbeleid, namelijk Lijnderdijk recreatie. 
Ook hier staan een aantal vragen open: 
Waar gaat de steiger precies komen. En ook weer: welk budget wordt gebruikt 
voor het neerzetten van de steiger. 
 
Jaagpad langs het water tussen Raasdorperweg en Zwanenburg 
Waar nu langs de dijk geen voetpad is tussen Lijnden en Zwanenburg, wordt 
een jaagpad (langs het water) aangelegd voor voetgangers. 
Ook dit is een Lijnderdijk recreatie onderdeel. Maar blijkbaar staat dit al op de 
juiste lijst en valt het binnen de werkzaamheden die zeker worden uitgevoerd. 
Ons is verteld dat het jaagpad in de 2e helft van 2020 zal worden aangelegd. 
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Oplaadpunt E-bikes door zonnepaneel met bankje 
Vanuit het Ringdijkbeleid is door de gemeente bedacht om op 4 verschillende 
plaatsen langs de dijk oplaadpunten met zonnepanelen te plaatsen. In Lijnden 
komt zo’n oplaadpunt op de hoek van de Lijnderdijk met de Hoofdweg-westzijde. 
Naast waar nu nieuwe woningen worden gebouwd. 
Hier kunnen E-bikes worden opgeladen. En tijdens het opladen kunnen (E-bike) 
fietsers dan zittend op een bankje van het uitzicht genieten. Omdat dit een 
speciaal project is, lijkt hiervoor al duidelijk te zijn uit welk budget dit betaald zal 
worden. Wij als dorpsraad hebben hier verder geen bemoeienis mee, maar 
vinden het wel een mooi initiatief. 
 
Knip in verkeersstroom ringdijk bij Lijnden?  
(Een knip is een punt in de weg waar wel de fietsen maar geen auto’s kunnen 
passeren: een paaltje op de weg) 
In Zwanenburg zijn de laatste maanden twee proefknippen geweest. De eerste 
proefknip bleek niet geschikt, de tweede proefknip leek wel geschikt. 
Dit maakt onderdeel uit van diverse maatregelen die de gemeente wil uitvoeren 
om het verkeer langs de dijk veiliger te maken. Een andere maatregel is 
bijvoorbeeld het verwijderen van de chicanes op de dijk. 
Het is absoluut nog niet zeker of er in Lijnden ook een knip komt. Blijkbaar wordt 
eerst afgewacht hoe dit voornemen in Zwanenburg verder gaat. 
 
Speelweide bij het Vossennest / drainage-probleem in dit gebied 
Nogmaals hebben wij de gemeente verteld dat wij (maar vooral de kinderen die 
hier in de buurt wonen) graag zien dat de speelweide een spannendere plek 
wordt om te spelen. 
Omdat hier ook een drainage-probleem blijkt te zijn, wil de gemeente kijken of 
dit samen is te voegen. Maar wanneer en op welke manier is ook bij de 
gemeente zelf nog niet duidelijk. 
Hier speelt ook mee dat het bij de gemeente, maar dan weer een andere 
afdeling, niet helemaal duidelijk is, wat er met het “oude” handbalveld moet 
gebeuren. 
 
Kortom, heel langzaamaan komt er wat schot in de zaken die wij bij de 
gemeente en Stichting Leefomgeving onder de aandacht hebben gebracht. 
We zijn er nog lang niet en het zal ons nog de nodige energie en overredings-
kracht kosten om alle punten voor elkaar te krijgen. 
Toch blijft het belangrijk dat wij als dorpsraad aangeven wat de bewoners willen. 
Maar ook dat bewoners, als dat toch mogelijk is, dit ook zelf aangeven. De 
Stichting Leefomgeving Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer 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.   



____________________________ ____________________________ 
 

- 8 - 

 

Genesius 
 
De leescommissie van Toneelvereniging Genesius heeft ook voor dit najaar 
weer een geweldige voorstelling op de agenda gezet. We gaan "Kunstmest" 
op de planken brengen, een eigentijds blijspel geschreven door Jo Snoeren. 
 
Beate Broekhuis bekleed een hoge positie bij een chemisch bedrijf, terwijl haar 
man Dirk zijn dagen vult met de zorg voor het huishouden en met het acteren 
bij een theatergroep. Beide met weinig succes, volgens Beate. 
 
Eigenlijk best een raar koppel, Beate en Dirk.  
Beate maakt zich - ondanks haar hoge functie - druk om een niet-te-missen-
maar-toch-misgelopen promotie (lees: loonsverhoging) waar ze al zo lang naar 
verlangde. Dirk is een acteur die al jaren nog steeds geen grote rol heeft weten 
te bemachtigen, maar nu eindelijk hoopt op een hoofdrol in de nieuwe film "De 
vier musketiers" - ook omdat hij daardoor eindelijk wat minder financieel 
afhankelijk zou kunnen worden van zijn vrouw. 
 
Is dit dus gewoon weer een voorstelling waarbij alles draait om de poen? Niet 
helemaal... 
Ondanks de terugkerende meningsverschillen die Dirk met zijn vrouw heeft, 
wordt het relatief rustige leventje van Dirk plotseling ernstig verstoord. 
Om Dirk te assisteren bij alle werkzaamheden in huis wordt Lieve door het 
uitzendbureau gestuurd. Helaas blijkt Lieve een niet-al-te-slimme huishoud-
hulp, bij wie ook nog elke vorm van zelfvertrouwen ontbreekt. 
 
De allereerste opwinding wordt veroorzaakt door Rita, een letterlijk 
binnenvallende actrice van een eerdere toneelvoorstelling waarin Dirk gespeeld 
heeft, die zegt dat ze eindeloos verliefd is op Dirk. In eerste instantie weet Dirk 
deze persoonlijke onthulling nog te kunnen afwimpelen, maar Rita is een 
doorzetter. 
 
Ondertussen deelt Beate haar ongenoegen over de misgelopen promotie met 
haar goede vriendin Wilma, die eigenlijk een net-ietsje-meer-dan-goede 
vriendin is die Beate op alle mogelijke manieren van dienst wil zijn. 
 
Het moment dat Amalia, de enigszins verwarde moeder van Dirk, wegloopt uit 
het bejaardentehuis om zichzelf uit te nodigen als gast bij Dirk thuis, is het begin 
van vele komische verwikkelingen. Vooral omdat moeder Amalia en haar 
schoondochter Beate elkaar absoluut niet mogen en dit op elk moment van de 
dag - op een wat cynische manier - aan elkaar bekend willen maken. 
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Wanneer "d'n Gaston", een belangrijke Belg en tevens belangrijke klant van 
Beate, haast onaangekondigd komt logeren, wordt al snel duidelijk dat deze 
Gaston smoorverliefd is op Beate. Beate maakt gretig van deze verliefdheid 
gebruik om Gaston om naar vinger te winden. 
 
Er breekt paniek uit als er geheime en strikt vertrouwelijke documenten uit de 
kluis van Beate worden gestolen. Er wordt echter niet op de onverzettelijkheid 
van onze 'gekke' Amalia gerekend, die probeert de dief te ontmaskeren in de 
stijl van haar tv-idool "Derrick". 
 
Terwijl Dirk met smart wacht op nieuws over de auditie die hij voor de nieuwe 
film heeft gedaan, wordt het hem langzaam maar zeker duidelijk dat zijn huwelijk 
met Beate weinig toekomst meer heeft. 
Als Amalia´s droomwens, een reis naar Hawaï, vanwege een slechte chemische 
formule opgaat in "kunstmest" is het einde zoek... 
 
Het stuk is onlangs aan al onze leden bekend gemaakt en is met veel 
enthousiasme ontvangen. 
 
Wij gaan het voor u spelen op zaterdagen 23 en 30 november in de Vluchthaven 
in Lijnden 
 
Met vriendelijke groet,  
Toneelverening Genesius, 
Frank Koeleman 
 

 
*-*-*-*-*-* 

 

Ons bereikte het bericht van het overlijden van 

Jeltje 
1965  -  2019 

Gelukkig ben je als je tevreden bent met het genoeg! 
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We wensen familie en vrienden heel veel sterkte. 

Geslaagd ! 

   Het was weer een spannende tijd bij een aantal      
  dorpsbewoners. Geslaagd, gezakt, of toch een her? 
 

   We zagen vlaggen wapperen op onze dorpen en  
  hoorden gelukkig veel goede berichten. 
 
Elleke van Putten is aan het college Hageveld geslaagd voor haar VWO-
   examen, een dubbel profiel : NG - NT 
 
Finn Sanders  behaalde zijn VMBO-T diploma NT aan het Lumion 
   (Calland II) in Amsterdam. Aan het ROC top gaat hij 
   de opleiding Sport en beweging doen. 
 
Gerda vd Heuvel deed de opleiding internationaal hospitallity (2-talig) 
   aan het ROC in Hoofddorp 
 
Jiska Ottenhof  is geslaagd voor het HAVO examen NG. Ze neemt nu 
   een tussenjaar om te gaan werken en reizen. 
 
Pieter vd Heuvel behaalde zijn VMBO-basis techniek-diploma aan het 
   Hoofdvaartcollege. Hij gaat nu de opleiding  
   timmerman volgen bij Bouwmensen in Hoofddorp. 
 
Quinty v Kemenade heeft aan het Spinoza lyceum haar HAVO NG diploma 
   behaald. Ze gaat verder met de opleiding Voeding en 
   diëtetiek aan de HvA 
 
Ries Goezinnen slaagde voor zijn VMBO-T examen aan het Kaj Munk 
   college. Hij gaat volgend jaar verder met de opleiding 
   bouw en architectuur. 
 
Ronja Baars  deed de MAVO opleiding aan het Kaj Muck en  
   slaagde! Volgend jaar doet ze MBO civiele techniek in 
   Nieuwegein. 
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Iedereen van harte gefeliciteerd, een fijne 
zomer gewenst en veel succes met het vervolg 

!! 
 

Ben je ook geslaagd, misschien wel na een her-examen, en vind je het leuk 
om in de Boeselijn te staan? Stuur dan een mail naar els@dikkes.nl. 

50 jaar bestaan Gebr. Baars  
 
Wij feliciteren Arie Baars met het 50 jarig bestaan van 
het bedrijf. 
Op vrijdag 31 mei werd dit met een groot feest gevierd. 
Het feest was op het terrein van het bedrijf aan de 
Hoofdweg. Alle zakenrelaties, vrienden en familie van 
de familie Baars en alle werknemers waren 
uitgenodigd. 
 
Het cadeau werd per vrachtwagen aangevoerd. Na het weghalen van het doek, 
door Arie zelf, bleek het een brievenbus te zijn, gemonteerd in een deel kraan 
met bak, in de bedrijfskleuren. 
 
De feestvierders konden op het terrein alle materieel bekijken, voor de kinderen 
was er een zandbak met kleine grondverzetmachines om zand te verplaatsen 
en er waren allerlei eetgelegenheden neergezet. Bij het afscheid was er voor 
iedereen een goody bag. 
 
De brievenbus staat inmiddels aan de weg. Post (en ook deze Boeselijn) erin 
deponeren is misschien voor de postbode en degene die de Boeselijn hier 
rondbrengt wel even lastig. Er moet in ieder geval uit- of afgestapt worden. 
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nieuws van de dorpsraad 
 
BURENDAG 
Het duurt nog even, maar wij als dorpsraad zijn al bezig om 
leuke dingen te bedenken voor de aankomende burendag. 
De burendag is dit jaar op zaterdag 28 september. Dus zet deze 
datum alvast in uw agenda. 
 
Als u zelf ideeën heeft, of mee wil helpen met het organiseren van de burendag, 
laat het ons dan zeker even weten. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
De vergaderingen voor de komende maanden zijn op: maandag 24 juni, 26 
augustus en 30 september. In juli is er vanwege de vakanties van de (meeste) 
bestuursleden geen vergadering. 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 
 
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! 
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Oproep van de dorpsraad 
 
De dorpsraad is (nog steeds) op zoek naar mensen die ons 
willen helpen met de hieronder genoemde taken. U mag 
hiervoor bestuurslid worden en deelnemen aan onze 
vergaderingen, maar als u dit liever niet doet, hoeft dat niet! 
 
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. 
 
Beheerder voor onze VeiligheidsWhattsapp groep 
De Veiligheids Whattsapp 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. 
 
Kiesman voor het Zwanenburgbaangebied. 
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, zijn we op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger. Zie het 
stukje van Louis elders in ons buurtblad. 
 
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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Kiesman ORS (= OmgevingsRaad Schiphol) 
Een kiesman (mogen natuurlijk ook vrouwen zijn) wordt namens een 

belangenorganisatie aangesteld. Voor het buitengebied waren in 2014 minimaal 100 

stemmen nodig om een kiesman te mogen leveren. Lijnden ligt overigens zowel in 

het binnen- als het buitengebied. 

Kiesmannen vertegenwoordigen op die manier de bewonersorganisaties/ 

dorpsraden rondom Schiphol en kiezen op een democratische wijze de 

bewonersdelegatie in de ORS.  

Deze bewonersdelegatie bestaat uit tien 

bewonersvertegenwoordigers van vijf 

geografisch afgebakende clusters (voor Lijnden 

dus het cluster Zwanenburgbaan) die geheel of 

gedeeltelijk zijn gelegen binnen de 48 dB(A) 

Lden-contour gebaseerd op 510.000 

vliegtuigbewegingen (nu 500.000). 
 

Kiesmannenbijeenkomst februari 2019 

Is het veel werk? Nee, het is maar net hoe dit door de betreffende persoon wordt 

ingevuld. De officiële bijeenkomsten zijn zeer beperkt. Inmiddels is Ciska Spikker 

opgevolgd door Wouter Looman (wlooman@xs4all.nl) voor de Zwanenburgbaan 

buitengebied en is Cees van Ojik (de man die ons de huidige route heeft opgeleverd) 

opgevolgd door Rob van der Pol (cerfit.rob@planet.nl)  voor de Zwanenburgbaan 

binnengebied.  

Doordat Ciska Spikker haar functie heeft neergelegd en ondergetekende is 

verhuisd, is het samenwerkingsverband SPL4U (Nieuwe Meer, Badhoevedorp, 

Lijnden en Amsterdam Nieuw-West) feitelijk opgehouden te bestaan. Dus ook daar 

heeft de nieuwe kiesman geen werk meer aan.  
 

Kennis van het dossier Schiphol helpt wel uiteraard, maar is geen must. De laatste 

tijd zijn er met enige regelmaat nieuwe personen bij de bewonersorganisaties 

aangesloten, die zich hard maken voor het beteugelen van de ongebreidelde honger 

van Schiphol naar steeds meer vluchten. Niet gehinderd worden door het verleden 

is daarbij zeker geen handicap.  

Uiteraard kan de nieuwe kiesman nog een beroep doen op de “oude” kiesman, 

mocht dit nodig zijn. Mijn inzet (en die van alle andere bovengenoemde 

betrokkenen) was vooral om de uitvliegroute over het knooppunt Raasdorp te laten 

lopen en niet meer over Lijnden. Dat levert minder hinder op voor Lijnden en maakt 

per saldo geen verschil voor de Zwanenburgers. 

Meer informatie is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl 
 

Louis van Daalen louis@van-daalen.nl  

mailto:wlooman@xs4all.nl
mailto:cerfit.rob@planet.nl
http://www.omgevingsraadschiphol.nl/
mailto:louis@van-daalen.nl
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Illegale stort bij het brengparkje bij het Lijndenplein 
 
In de vorige Boeselijn schreven we dat er vanaf  week 16 de 6 weken daarna 
door de afdeling Handhaving en Toezicht intensiever gecontroleerd ging 
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. 
 
Over deze extra handhaving hebben wij inmiddels van de gemeente een bericht 
ontvangen met de resultaten: 
-   Er zijn geen meldingen van omwonenden geweest. 
-   Bij het controleren door de BOA’s van handhaving is twee keer afval gevon- 
    den dat niet in de containers, maar er naast is gedumpt. 
-   Eénmaal is daarbij een adres gevonden en heeft men geadresseerde 
    aangesproken. 
 
Belangrijk blijft dat iedereen die ziet dat er afval wordt gedumpt, bij het breng-
parkje, maar ook zeker op andere plaatsen in en om Lijnden en Boesinghelie-
de, vooral melding blijft doen bij de gemeente.  
 
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 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. Graag ook naar de 
dorpsraad. Dan lukt het de afdeling gebiedsbeheer samen met de dorpsraad 
om dit onderwerp regelmatig op de agenda van Handhaving en Toezicht te 
krijgen. 
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Petanque Lijnden 
 
 
Man & Vrouw toernooi 18 mei 2019 
Voor het man & vrouw toernooi hadden zich 14 teams opgegeven die zich 
allemaal keurig netjes om 11.30 uur aan de wedstrijdtafel melden. 
Na de uitleg door de wedstrijdleider kon er om 12.00 uur aan de eerste voor- 
gelote partij begonnen worden. Het team Corrie en Rob Duffels kende een 
goede start door hun eerste partij met 13 – 0 te winnen. 
 
Het weer was redelijk tot goed te noemen en dat zou het de hele dag blijven wat 
het uitoefenen van het geliefde spelletje jeu de boules alleen maar ten goed 
komt. Het verloop van de eerste speelronde verliep verder met normale 
uitslagen.  
 
Na elke speelronde werd er op de wedstrijdkaart de nieuwe tegenstander 
genoteerd en door de wedstrijdleider mede gedeeld dat ieder team zelf kon 
bepalen wanneer aan de volgende ronde te beginnen. 
Het aanzien van de prijzentafel is voor de deelnemers altijd een stimulans om 
extra hun best te doen en te gaan 
voor ’n prijs die ze in hun gedachten 
al hebben uit gekozen.  
 
In de tweede ronde was er een 
team die een beetje achterop waren 
geraakt door dat ze een lange partij 
hadden in de eerste waar het puntje 
voor puntje ging. Dit werd in deze 
tweede ronde weer helemaal recht 
getrokken waardoor alle teams 
allemaal op een redelijke tijd klaar 
waren en aan hun verdiende pauze 
konden beginnen. 
 
De dames van de kantine hadden weer voor soep en lekkere broodjes gezorgd 
zodat de spelers zich, buiten hun eigen meegenomen spulletjes, lekker konden 
laten verwennen. Door verschillende omstandigheden waar je op zo’n speeldag 
voor komt te staan loopt zo’n fantastische dag toch uit. 
 
Nadat alle teams met hun vierde partij klaar waren kon de wedstrijdleider de 
stand gaan opmaken. 
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1e plaats   2e plaats 3e plaats 
Adri Spanjer /  Josje Stam /  Monique Plug /  
Henk Hollander Arnold Stam Andries Petersen 
 
Winst 4 Winst  4 Winst  3 
Saldo  25 Saldo 18 Saldo 27 
   
We kunnen spreken van een geslaagde jeu de boules dag aan de Schiphol-weg 
te Lijnden. Alle vrijwilligers wil ik bedanken, ook namens de deelnemende teams 
voor deze fantastische dag. 
 
Het hele jaar, ook tijdens de zomermaanden, wordt drie keer per week de sport 
beoefend op het terrein achter de Vluchthaven. Schipholweg 649, Lijnden. 
Op dinsdagavond vanaf 19.30 uur. En op donderdag- en zaterdagmiddag bent 
u van 13.30 tot 16.30 uur van harte welkom om eens een balletje mee te gooien. 
 
Tot ziens 
Freek Vogelaar   
Foto’s Ger Tates 
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Even voorstellen 
 
Goedendag bewoners van Lijnden, 
 

De wijkagenten stellen zich graag aan u voor: 
 

Wij, Danielle Paky (36) en Roos Roelofs (38), zijn de vaste gezichten van 
Lijnden - Oost, Badhoevedorp en Nieuwe Meer. Wij zijn zelf ook woonachtig 
binnen de gemeente Haarlemmermeer en beide moeder van twee kinderen. 
 
Onze collega Arjan Schut is de wijkagent voor het gedeelte van Lijnden –West, 
maar ook Boesingheliede, Halfweg en Zwanenburg. 
 
Als wijkagenten zijn wij verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen de 
wijk. Wij richten ons op de aanpak van sociale problematiek en ook op zaken 
zoals overlast, criminaliteit, milieu en verkeer.  
In de samenwerking met collega’s, surveillance dienst, recherche, milieu en 
jeugdwerk zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren en vergroten van de 
veiligheid van uw wijk of buurt.  
Wij onderhouden nauw contact met de externe partners zoals de gemeente en 
maatschappelijke organisaties. Belangrijk vinden wij dat de burger goed contact 
heeft met de politie. De burger is immers “de oren en ogen” van de wijk. Als 
wijkagent zijn wij de bindende factor tussen burger en politie.  
 
Onze standplaats is Hoofddorp, van waaruit wij onze dienst starten. Ons streven 
is om elke dag aanwezig te zijn in de wijk om ons gezicht te laten zien.  
 

Politie Hoofddorp  
Hoofdweg 800, 2132 MB  
24 uur per dag bereikbaar.  
De receptie van 09.00 – 21.00 uur (bezoek op afspraak) 
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Geen spoed, wel politie 0900 -8844 
Spoed? 112.  
 

Vragen? Mail gerust! 
 
danielle.paky@politie.nl  
roos.roelofs@politie.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw wijkagenten Danielle en Roos.  

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.  
 

mailto:danielle.paky@politie.nl
mailto:roos.roelofs@politie.nl
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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 10.00-17.00u 
 

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/

