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40e jaargang, nr 316, juni 2018
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Agenda
za

31 aug

do

6 sept

Sloop viaduct A9 voltooid
13.00

Vluchthaven
Ouderen-inloop-middag

za

22 sept

15.00 - 17.30

Lijndenplein

BURENDAG, middagborrel
Vergadering dorpsraad
ma

27 augustus

16.00 Vluchthaven

ma

24 september 16.00 Vluchthaven

Uitvoering Genesius
Om vast te noteren:

za 17 en 24 november

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie
ma
ma
wo
wo

2 juli
2 juli
11 juli
5 aug

12.30 - 13.00 uur
13.15 - 13.45 uur
09.00 - 10.30 uur
09.00 - 10.30 uur

Lijnden, Vluchthaven
Boesingheliede, hoek IJweg
Badhoevedorp, markt
Badhoevedorp, markt

De winnende foto van Christel Biermans in de Dorpsgids Badhoevedorp, Lijnden, Boesingheliede en Nieuwe Meer
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elke week activiteiten
maandag

20.00 uur

Klaverjassen in het Verscholen Vossennest
Zij gaan door tot 1 juli !!

donderdag

19.30 uur

Wandelclubje vertrekt vanaf de brug over de
Hoofdvaart tegenover Hoofdweg 50

Wekelijkse activiteiten in de Vluchthaven
dinsdag

10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Schilderscollectief (olieverf)
Jeu de Boules
Genesius toneelvereniging

(vanaf sept)

donderdag

13.00 uur
13.00 uur

Ouderensoos "Oud Doet Wijs" (vanaf 6/9)
Jeu de Boules

vrijdag

9.00 uur

Bridgeclub “Ontspanning”

zaterdag

13.00 uur

Jeu de Boules

(vanaf 4/9)

*-*-*-*-*

feliciteren
Op 9 juni werd Joke Gabes 75 jaar.
Met een mooi tuinfeest heeft zij dit
met familie en vrienden gevierd in haar eigen tuin.
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Van de redactie
Hierbij ontvangt u de laatste Boeselijn van het verengingsjaar 2017/2018. Wij
gaan ons opmaken voor de zomer, vakantie en luie dagen. In september
verschijnt de nieuwe Boeselijn weer. Vol inspiratie gaan wij er dan weer
tegenaan.
Om deze keer tot ideeën te komen brachten wij eens een bezoek aan de
website van onze Dorpsraad (www.Dorpsraad–Lijnden-Boesingheliede.nl).
Deze is in februari vernieuwd en de beheerder is de nieuwe secretaris van de
Dorpsraad, Christel Biermans.
De website is een aanrader. Eigenlijk moeten wij bekennen dat als je de
website leest, de Boeselijn niet meer nodig is. Hij staat vol informatie die van
belang is voor onze dorpen en vele doorverwijzingen naar andere pagina’s
voor achtergrondinformatie.
Op de site kun je o.a. lezen over de sloop van het oude A9 viaduct, de
gemeentegids, die in april is uitgegeven (heeft u hem ontvangen?), en
perikelen over de uitvluchtroutes van Schiphol.
Wat wij bijzonder leuk vonden was het bericht over dhr. Frans van der Putte
die op de laatste middag van de oudersoos op 26 april een koninklijke
onderscheiding heeft mogen ontvangen. Deze is zeer verdient voor alle
belangeloze inzet die hij geleverd heeft voor ons dorp, de kerk en diverse
verenigingen. Op de foto’s bij dit artikel zie je een zeer trotse Frans met zijn
kinderen. Gefeliciteerd met deze onderscheiding!
In deze Boeselijn hadden wij graag iets vermeld over Stichting Maatvast en
het beheer van Dorpshuis de Vluchthaven. Hoe gaat het nu met de verhuur?
Wie kan het dorpshuis huren en welke tarieven worden daarvoor berekend?
Wat mag je zelf doen en welke voorwaarden worden daarbij gehanteerd? Wie
moet je bellen om een zaal te kunnen huren?
Een heleboel vragen zijn er over te stellen hierover. Van Erna Roekema van
Maatvast hebben wij een antwoord gekregen dat wij voor meer informatie op
de site van Stichting Maatvast kunnen kijken. Als wij dat doen komen wij niet
veel verder.
Dus ons advies is bel naar Dorpshuis Badhoevedorp (De Vluchthaven is
tegenwoordig een dependance hiervan) en leg je vragen voor aan een van de
medewerkers aldaar. Een extra advies hierbij: laat je goede informeren over
de tarieven die worden gehanteerd en laat je niet achteraf verrassen door
extra kosten.
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Voordat wij u een mooie zomer en vakantie wensen, willen wij al onze
adverteerders bedanken. Dankzij de vele advertenties kunnen wij de Boeselijn
kosteloos blijven uitgeven. Hiervoor bijzonder veel dank. Als u als lezer dan
weer even denkt aan onze adverteerders (en van hun diensten gebruik
maakt!) is iedereen weer blij.
Veel leesplezier in uw Boeselijn.
De redactie

*-*-*-*-*-*

Aanspreekpunt SBOH
Dijkbewoners,
Helaas heeft mijn oproep in de Boeselijn voor een nieuw aanspreekpunt en
bezorger voor Lijnden m.b.t. de SBOH niets opgeleverd.
(SBOH = Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer)
Dit heeft geresulteerd in het feit dat de dorpsraad het volgende heeft besloten:
We zullen de nieuwsbrief van de SBOH op de website (www.dorpsraadlijnden-boesingheliede) zetten, maar we kunnen deze niet in papieren vorm
verspreiden.
Dit betekent dat de nieuwsbrief nu alleen nog digitaal te lezen zal zijn.
Van u wordt dan ook verwacht regelmatig op de website te kijken of er een
nieuwe nieuwsbrief van de SBOH is of dit van u buren/vrienden te vernemen
die toevallig eerder hebben gekeken.
Ik vind deze methode heel spijtig.
Groeten,
Thea Buiting
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Geslaagd !
Het was weer een spannende tijd bij een aantal
dorpsbewoners. De examens gemaakt, en de dagen
er na zenuwachtig gewacht op de uitslag.
Geslaagd, gezakt, of toch een her?
We zagen vlaggen wapperen op onze dorpen en
hoorden gelukkig veel goede berichten.

Davi Lemmens
Hoofdweg 94

behaalde het VWO-diploma NT aan het Keizer Karel
College in Amstelveen en gaat na de vakantie naar de
UVA om Business Administration te studeren

Isabella vd Tweel
Hoofdweg 25

was één van de twee eerste meisjes die op de nieuwe
opleiding produceren / installeren haar diploma
behaalde. Na de vakantie begint ze aan de MBOopleiding financiële administratie op het Nova College

Justin de Laaf
Schipholweg 825

is geslaagd voor zijn Mavo diploma op het Kaj Munk
College in Hoofddorp. Hij gaat nu naar het Nova
College in Hoofddorp om autotechniek te doen

Mara Lemmens
Hoofdweg 94

slaagde voor het VWO diploma EM aan het Kaj Munk
College in Hoofddorp en gaat nu Criminologie
studeren aan de VU.

Sebastiaan Timms
Akerdijk 119

haalde zijn diploma Mavo Toepassing & Techniek aan
het Kaj Munk College. Hierna gaat hij de 2-jarige
MBO4 opleiding BeroepsHAVO doen aan het ROC in
Amsterdam

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.
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Nieuws van de dorpsraad
Lunch bij soos Oud doet Wijs,
met bezoek van burgemeester en lintje
Op donderdag 26 april was er een lunch georganiseerd door
en voor iedereen van de soos Oud doet Wijs en andere belangstellenden.
Ook Frans van der Putte was gevraagd om te komen lunchen.
Wat hij en de meeste aanwezigen niet wisten was dat ook onze burgemeester
Onno Hoes langs kwam. De burgemeester kwam om Frans van der Putte het
lintje Lid in de Orde van Oranje-Nassau op te spelden.
Dit hadden zijn kinderen als verrassing voor hem geregeld.
Het was een mooie feestelijke bijeenkomst en een emotionele ervaring voor
Frans.
Lijnden in Dorpsgids Badhoevedorp, Lijnden, Boesingheliede en Nieuwe Meer
Iedereen, ook in Lijnden en Boesingheliede heeft inmiddels de nieuwe
gemeentegids mogen ontvangen. Het is duidelijk dat de informatie over de
dorpsraad van Lijnden en Boesingheliede hierin gedateerd is. Dat komt omdat
de informatie voor de gids al in november moet worden doorgegeven. Op dat
moment was het nog niet duidelijk hoe het nieuwe bestuur van de Dorpsraad
gevormd ging worden. En pas na de jaarvergadering konden de wijzigingen
worden uitgevoerd.
Aandacht vragen wij u voor de foto op de tweede pagina van de gids. Deze
foto vanuit Lijnden is gemaakt (tijdens een lucht vol Saharazand in oktober
2017) en in gestuurd door Christel Biermans, zij is sinds de jaarvergadering
benoemd als secretaris van de Dorpsraad.
Tijdens de presentatie van de dorpsgids op 24 april, ontving zij hiervoor de
eerste prijs.
Parkeerplaats voor gehandicapten bij de Vluchthaven
Op de parkeerplaats achter ons dorpshuis zal een parkeerplaats worden
aangewezen voor gehandicapten. Dit initiatief komt vanuit de gemeente omdat
de Vluchthaven één van de dorpshuizen in de gemeente was waar dit nog niet
aanwezig was. De gemeente wil graag alle dorpshuizen in de gemeente voor
iedereen zo toegankelijk mogelijk maken.
Dit wordt gesteund door de Dorpsraad.
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Verlichting van het gemaal
Op dit moment zijn wij bezig met het (herstel) van de verlichting van het
gemaal de Lynden. Deze verlichting is komen te vervallen met de
renovatiewerkzaamheden in opdracht van de stichting BOEi.
Het is een behoorlijk ingewikkeld verhaal omdat er (zoals bij alles in en rond
Lijnden en Boesingheliede) veel organisaties en personen van deze
organisaties mee te maken hebben.
Niet alleen de gemeente, maar in dit geval ook het Hoogheemraadschap
Rijnland, stichting BOEi, Liander en restaurant Bij Qunis. Via de Stichting
Leefomgeving Schiphol is hiervoor geld gereserveerd, dus wij hopen dat we
de juiste personen hiervoor kunnen benaderen en dat dit uiteindelijk gaat
lukken.
Speelplaats bij het Vossennest
Nog een punt waar wij mee bezig zijn: de speelplaatsen in Lijnden. Zoals
bijvoorbeeld het spannender maken van de speelplaats bij het Vossennest.
Graag zouden wij van kinderen (en ouders/verzorgers van deze kinderen) die
daar regelmatig spelen horen wat zij hier graag willen.
Laat het ons weten, maak een tekening, stuur ons foto's, kortom reik ons
ideeën aan.
Dan kunnen de bestuursleden van de dorpsraad tijdens overleggen met de
gemeente deze ideeën doorgeven. Zie ook het aparte stukje over de
Burendag.
Zwemsteiger in de Ringvaart en andere voorstellen vanuit het Ringdijkoverleg
Ook op de lijst waar geld voor beschikbaar is gesteld door de Stichting
Leefomgeving Schiphol staat een zwemsteiger in de Ringvaart.
Dit idee is twee jaar geleden geopperd tijdens een overleg in de Vluchthaven,
waarbij met name Ringdijk-bewoners in gesprek gingen met de gemeente.
Naast een Knip in de Ringdijk om sluipverkeer te ontmoedigen en een voetpad
tussen Lijnden en Zwanenburg langs de dijk is toen ook een zwemsteiger in
de Ringvaart genoemd.
Maar willen wij daar verder mee? De gemeente neemt deze zaken mee in hun
Ringdijk beleid.
Het is echter belangrijk dat wij in ons regulier overleg met de gemeente
kunnen aangeven wat de bewoners van Lijnden, en dan vooral de mensen die
aan de dijk wonen, willen en waar een goede plek zou zijn.
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Burendag op zaterdag 22 september a.s.
Een goed moment om met elkaar en de bestuursleden van de Dorpsraad, in
gesprek te gaan over de hiervoor genoemde punten is tijdens de Burendag.
Burendag 2018 is op zaterdag 22 september. Bij goed weer op het
Lijndenplein, ’s middags vanaf 15.00 uur.
Bij slecht weer wijken wij uit naar het Vossennest.
Meer over deze Burendag leest u op een andere plek in deze en in de
volgende Boeselijn.
Wilt u helpen, heeft u ideeën of tips, laat het ons dan weten.
Sloop viaduct oude A9 over de Hoofdvaart / omlegging.
Eindelijk is op maandag 4 juni begonnen met het slopen van het viaduct over
de Hoofdvaart. Blijkbaar had men nog het één en ander uit te zoeken voordat
begonnen kon worden.
Eerder, op 11 april, tijdens een bijeenkomst in de Vluchthaven waarin
omwonenden konden worden geïnformeerd over de omlegging van Hoofdweg
oost- en westzijde (voor de sloop van het viaduct in mei), was aangegeven dat
men op 29 april al zou beginnen.
De sloop werd uitgesteld omdat één van de onderaannemers met een ander
idee kwam om het viaduct te slopen. Dit moest dan weer eerst met alle
partijen, onder andere het Hoogheemraadschap, worden overlegd. Waarom er
een maand uitstel nodig was is ons ook niet uitgelegd. Maar nu zijn ze
begonnen.
Website
Vanaf begin februari is de nieuwe website van de dorpsraad Lijnden en
Boesingheliede te bezoeken.
www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl (is ook gelinkt aan de "oude" site)
Deze nieuwe website is helemaal bijgewerkt en voorzien van allerlei
achtergrond informatie over Lijnden en Boesingheliede en gebeurtenissen. Wij
nodigen u uit om een kijkje te nemen en laat u ons dan vooral weten wat u er
van vindt.
Vergaderdata bestuur dorpsraad
De vergaderingen voor de komende maanden zijn op: maandag 27 augustus
en 24 september 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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Oud doet wijs
Donderdag 26 april werd de laatste soosmiddag van het seizoen gehouden.
De middag begon met een uitgebreide lunch voor de soosleden en ook
Lijndenaren en aanverwanten waren van harte uitgenodigd.
Ook waren er oud leden van Oud doet Wijs die gezellig mee kwamen lunchen.
De tafel in de grote zaal van de Vluchthaven was weer gezellig gedekt door
Rechell en nog een paar hulpvaardige dames. Toen we daar allemaal van al
het heerlijks aan het genieten waren, kwam er ineens hoog bezoek n.l. de
burgemeester van Haarlemmermeer, Onno Hoes!
Wat bleek: Frans van der Putte die jarenlang de financiën van Oud doet had
behartigd, en ook nog vele andere taken heeft verricht, kreeg een lintje!!
De verrassing was dan ook groot!
Nadat het lintje was opgespeld gingen we weer over tot de orde van de dag,
want er moest ook nog geklaverjast worden. Wie wilde kon meedoen en het
werd weer een gezellig samenzijn . Na afloop was er nog een prijzentafel met
voor alle klaverjassers, die het hele seizoen hadden gekaart, een prijsje!
De zomermaanden houden we even een stop met de ouderensoos, maar de
eerste donderdag van september beginnen we weer!
Om half 2 staat de koffie en thee klaar en om 2 uur gaan we klaverjassen, of
voor wie dat wil een ander spel of gewoon gezellig babbelen.
Iedereen is welkom en het is altijd reuze gezellig.
Groeten
Ria van den Haak
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Lintje
Feestelijke uitreiking lintje voor Frans van der Putte in Lijnden
Tijdens een feestelijke lunch, georganiseerd door de kaartclub in
dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden, werd de heer Frans van der
Putte (87) overvallen door burgemeester Onno Hoes en zijn
filmploeg.
Zijn dochters, oud-clubleden en andere
inwoners van Lijnden waren
getuige van de toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan de heer
Van der Putte, die hem geëmotioneerd werd opgespeld.
De heer Frans van der Putte was
van 1970 tot 2000 bestuurslid van
de parochie Sint Franciscus van
Sales in Lijnden.
Hij was enige jaren penningmeester en voorganger. Tevens
was hij lid van de Technische
Onderhoudcommissie.
Van 2000 - 2017 was hij vrijwilliger bij, en penningmeester (2011-2017) van,
de Vereniging Oud Doet Wijs in Lijnden.
De vereniging organiseerde activiteiten voor ouderen.
De heer Van der Putte vroeg subsidies aan en organiseerde activiteiten en
uitstapjes. Tevens was hij afgevaardigde in de dorpsraad.
Ook was hij van 2000 tot 2017
vrijwilliger bij de parochie Joannes
de Doper in Hoofddorp.
Hij collecteerde, fungeerde als lector
en verrichte hovenierswerkzaamheden en hand-en-span-diensten.
De burgemeester speldde hem de
volgende onderscheiding op:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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Genesius
Toneelvereniging Genesius heeft nu al zin in november!
De zoektocht naar een leuk stuk voor de uitvoering in november was al gestart
voordat we de laatste uitvoering in maart ("Baron van Niks tot Armoe") hadden
gespeeld. En we zijn er wederom in geslaagd een hilarisch - maar ook
spannend - stuk te vinden, dat ons tijdens de eerste leesavond al wat flinke
lachbuien heeft bezorgd!!
Het stuk is getiteld "Lucy's Baby" en vertelt het verhaal van Lucy Kronkie, die
een zorgeloos bestaan leidt in haar afgelegen huis dat het midden houdt
tussen een overdekte vuilnisbelt en een paradijs voor verzamelaars. Lucy
heeft kind noch kraai, hoewel vrijwel dagelijks haar trouwe buurvrouw en
vriendin, Rosie, langskomt om iets te "lenen".
Op zomaar een dag mijmert Lucy tijdens een onderonsje met Rosie, dat ze de
laatste van de familie Kronkie is op deze aarde. Ze dus niemand heeft aan wie
ze al haar verzamelde "schatten" kan nalaten. Haar grote, oude huis is
namelijk tot de nok toe gevuld met spullen, die voor haar nageslacht toch
zeker van grote waarde zouden kunnen zijn.
Dan komt er een duister figuur om een autoband te kopen en hij vermoedt dat
Lucy erg rijk is. Deze Norman, een landloper van het zuiverste water, beweert
dat hij ook Kronkie heet en spiegelt zo Lucy voor dat ze familie zijn. Dolblij
toch familie te hebben, neemt Lucy deze Norman en zijn familie in huis. Het
leven van Lucy verandert ingrijpend.
Deze onbetrouwbare familie heeft namelijk geld
geroken en tracht Lucy op allerlei manieren haar
poen afhandig te maken.
Terwijl Oma en Spencer, zoon van Norman, zich
vooral tegoed doen aan eten stopt Norman bij zijn
schoonzus Verna een kussen onder haar kleding.
Verna doet of ze in verwachting is en Norman
maakt het grote nieuws bekend.
Tot grote vreugde van Lucy belooft Verna om de
baby naar Lucy te zullen noemen. Als Lucy besluit
dat de baby alles van haar zal erven, zal Norman
van alles moet verzinnen om zijn leugen te verdraaien.
- 12 -
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Tenslotte komt Lucy erachter dat ze is beetgenomen en dat van haar
goedheid misbruik is gemaakt. En dat laat ze niet op zich zitten...!
We zitten nu midden in de zomerstop, maar de spelers oefenen wel alvast
thuis. In september beginnen we op dinsdagavond weer met repeteren om u
op 17 en 24 november weer een gezellige avond te bezorgen.
Zet u het alvast in uw agenda?
Heeft u zelf de ambitie om op de planken te staan? Bent u gemotiveerd en
heeft u interesse in theater? Kom dan gerust eens op een repetitieavond langs
in de Vluchthaven. We starten om 20:00 uur. Tot dan?
We hopen dat U ook een fijne zomer heeft en wensen U dit van harte toe!
Groet
Alle leden van Genesius!
*-*-*-*-*-*

Geitenwei
Hallo Lijndenaren,
Wat een hartverwarmende, leuke, gulle reacties hebben “wij uit de geitenwei”
mogen ontvangen!
Naar aanleiding van het stukje in de vorige
Boeselijn, hebben wij en onze verzorgers
met groot plezier, mogen ervaren dat veel
van u onze geitenwei een warm hart toe
dragen.
U heeft ons met gulle gift verblijd!
En daarmee het voort-bestaan
van de geitewei verlengd.
Heeeeel hartelijk dank daarvoor!!
Lieve Geitengroetjes!
- 13 -
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Burendag
Zaterdag 22 september 2018
Lijndenplein 15:00 - 17:30 u.

Voor deze Burendag hebben we de hulp van onze Lijndense jeugd nodig.
Met een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol krijgen we de
mogelijkheid om het speelveld op het VOS-terrein op te knappen en te
moderniseren.
Hiervoor willen we graag vragen of jullie ons van ideeën kunnen voorzien inrichting,
grotere
modernere
speeltoestellen e.d., die we dan
aan
de
Gemeente
kunnen
voorleggen.
Op Burendag zullen we het mooiste
idee (foto, collage, plakwerk)
belonen met een leuke cadeaubon
voor 'de Ommekeer'. Dus gebruik
al je fantasie om ons inspiratie te
geven en breng je idee mee op
Burendag.

*-*-*-*-*-*

familieberichten
Op 13 mei is overleden de heer J Kamper op 87-jarige leeftijd.
Hr Kamper woonde bijna zijn hele leven op IJweg 513, D’Yserinckhoeve.
Na anderhalf jaar zorgen voor zijn vrouw is hij eigenlijk te snel heengegaan,
volgens de kinderen.
Wij wensen de familie veel sterkte
D’Yserinckhoeve is vernoemd naar een eilandje in de Haarlemmermeer
- 14 -
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Nieuws van de dorpsraad
Rommel bij het brengparkje bij het Lijndenplein
en melden bij de gemeente
Van verschillende mensen heeft de dorpsraad klachten
ontvangen over de rommel bij het brengparkje (containers voor gescheiden
afval).
Een aantal bewoners in Lijnden blijkt al melding te hebben gedaan bij de
gemeente en van één omwonende is ons ook bekend dat hij een mail heeft
gestuurd naar info@haarlemmermeer.nl., omdat hij de dorpsraad een kopie
hiervan heeft gestuurd.
Het is heel goed als bewoners zelf klachten melden bij de gemeente. Dit kan
door een email te sturen naar info@haarlemmermeer.nl of te bellen naar 0900
1852 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur).
Ook via WhatsApp , Twitter, Instagram en Facebook kunt u meldingen doen bij
de gemeente. Zie hiervoor de website van de gemeente.
De beste manier om een melding te maken bij de gemeente Haarlemmermeer
is een "melding openbaar gebied" via de website van de gemeente
Haarlemmermeer.
Dit gaat als volgt:
U gaat naar de site www.haarlemmermeer.nl. Hierin klikt u op het kopje:
"Melden bij de gemeente", dan op "Direct melden" klikken en daarna bij
"Melding maken " (in het blauw).
U kunt een straat en huisnummer aangeven of op een kaartje de plek aanwijzen. Via "volgende" naar "gegevens melding”, waar u kunt aangeven wat de
klacht is.
Als u op "volgende" klikt krijgt uw melding direct een meldingsnummer. Alle
klachten krijgen een meldingsnummer. Dit nummer is handig om te noemen
als u nogmaals contact wil opnemen met de gemeente over uw klacht.
Wij als dorpsraad, vinden het 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 extra onder de aandacht gebracht kan worden. En proberen we
natuurlijk ervoor te zorgen dat de gemeente ook actie onderneemt.
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Petanque Lijnden
Kool Lijnden Toernooi 2018
Op zaterdag 28 april melden de eerste vrijwilligers zich om 07.30 uur aan de
Schipholweg 649 voor het Kool – Lijnden – Toernooi van 2018. De ploeg
groeide gestaag tot een koppeltje van een stuk of 8 personen. De banen
werden in orde gemaakt, terras en vlaggen geplaatst. Ook de mensen van de
kantine waren druk bezig met hun voorbereiding.
Het zag er weer allemaal perfect uit. Alvast allemaal bedankt voor deze goede
start.
De prijzentafel zag er weer fantastische uit. Deze
schitterende prijzen tafel is mede ontstaan door
onze toernooisponsor Kool Lijnden.
Het toernooi was helemaal vol, dus 36 doubletten
teams overal vandaan. Waarvan 12 teams van
Petanque Lijnden zelf. Een goede opkomst,voor
het slagen van een goed toernooi. Nadat de alle
helpers een bakje koffie hadden genuttigd kon
om 09.30 uur het aanmelden voor het toernooi beginnen.
Nadat alle 36 teams zich bij de wedstrijdtafel hadden gemeld kon de voorzitter
het toernooi openen om 10.30 uur en kon de eerst ronde beginnen.
Het was een rustige eerste speelronde met een uitschieter van 13-0, wat voor
de tegenstander niet best is voor hun saldo.
Er was voor de deelnemers buiten hun
drankjes in de kantine van alles te
verkrijgen zoals verse soep een broodje bal,
ei, gezond en een tosti. Voor ieder wat wils
dus.
De dames Ank, Hennie en Gonnie hadden
in de pauzes tussen de speelrondes het
aardig druk om iedereen te voorzien van
hun hapje, natje en droogje. Daar de dames
goed op elkaar waren ingespeeld draaide zij hun handen daar niet voor om.
Na een goede pauze van 15 tot 20 minuten kon iedereen aan de tweede
speelronde beginnen.
Onze scheidsrechter Jan kon zich vandaag op verschillende manieren bij
diverse teams verdienstelijk maken.
- 16 -
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De wedstrijdleider Freek, die geassisteerd
werd door Arie, kon alles goed bijhouden en
de standen op een goede en snelle manier
verwerken in de computer.
Een klein regen buitje zorgde voor wat op
onthoud en in de derde ronde was er een
partij die wat extra tijd tot zich nam daar het
puntje voor puntje ging.
Het gehele toernooi verliep fantastisch en er
waren diverse spannende partijen die het
aanzien waard waren. Er waren 4 teams die
het presteerde om alle 5 rondes te winnen.
Van harte gefeliciteerd alle teams.
Voor u hier onder de eerste 3 teams met de
winstpartijen en saldo.
Plaats

Namen

Winst

1. Teun van Oijen – Ruud Kramer
2. Bert v Dijk – Rayen Koebeer
3. Tim v Duren – P Schotvanger

5
5
5

Saldo
54
52
36

Alle drie teams van harte gefeliciteerd met jullie behaalde prijzen. Om een
geweldig toernooi als deze te doen slagen zijn er buiten de organisatie diverse
mensen nodig.
Allereerst onze Toernooisponsor Kool – Lijnden hartelijk bedankt.
Onze vrijwilligers, kantine, terrein en wedstrijdcommissie heel hartelijk bedankt
voor julie tomeloze inzet. Ook de scheidsrechter willen we heel graag
bedanken voor zijn inzet om ons toernooi te doen slagen.
Allemaal heeeeel hartelijk bedankt.
Namens Petanque Lijnden
Tekst Freek Vogelaar
Foto´s Ger Tates

- 17 -

____________________________

____________________________

Jonge HipHop talenten in Lijnden
Nina en Lisa van de Water wonen aan de Lijnderdijk.
De zusjes dansen al vanaf hun vierde jaar bij
Marcella van Altena in Hoofddorp. Nina (12 jaar) zit
nu al 3 jaar in de selectie Hip Hop.
Zij gaat eind juni voor de derde keer naar het EK
HipHop in Bremerhaven (Duitsland) met haar
Formationteam Battitude (team van 24 Hiphop
kinderen van 11-14 jaar).
Battitude is op het Nederlands Kampioenschap 2e
geworden.
Met haar Duo is Nina op het NK 6e geworden.

Lisa en Nina

Lisa (9 jaar) heeft tot nu toe 3 reguliere wedstrijden gedanst in Haarlem,
Castricum en Alkmaar. Ze is 1 keer 4e en 2 keer 2e geworden met haar Duo
partner.
Lisa gaat volgend jaar net als haar zus naar de selectie Hiphop en ze mag
volgend jaar deelnemen in de small groups en de Formation kids.
Lisa en Nina dansen zaterdag 23 juni in De Meerse in Hoofddorp in een
jaarlijkse dansshow van Marcella van Altena. De show heet: Lost in Disney.
Op het Europees Kampioenschap
in Bremerhaven(Duitsland) danst
Nina op 28 juni met Battitude.
En op 30 juni op het met een
grote groep: Productions (meer
dan 100 dansers te gelijk).
Dit doen ze voor het eerst dit jaar
(zie youtube filmpjes).
.
Lisa heeft dit seizoen geen
wedstrijd meer.

Kent iemand meer sporttalenten in Lijnden, stuur dan een kort verhaaltje met
foto naar de redactie.
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Weekenddiensten
* De huisartsen van Zwanenburg
Huisartsenpost Zwanenburg. Telefoon nr 023 224 23 22
* De huisartsen van Badhoevedorp
Via de Centrale doktersdienst. Telefoon nr 020 592 3414.
* Dienstapotheek Haarlem
SAHZ Apotheek Spaarne Gasthuis Locatie Zuid
Telefoon 023 2248 631. Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week
* Dienstapotheek Hoofddorp
Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1, Hoofddorp
Maandag t/m vrijdag
tot 21.00 uur.
Zaterdag en zondag
9.30 - 18.00 uur. Tel 023 224 0000.
* Dienstapotheek Amsterdam West:
Centrale hal Sint Lucas Andreas Ziekenhuis,
Jan Tooropstraat 164, Amsterdam. Tel 020 510 8826.
open: 24 uur per dag, 7 dagen per week
* Dierenarts

Stad en Land Dierenklinieken. 24 uur / dag, 7 dagen per week
Tom Schreursweg 102, Amsterdam. Telefoon 020 585 4070.
Of dierenartsenpraktijk op de dijk, Lijnden. Tel. 023 8222 308

Weekenddiensten Tandarts ook op www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl
Vanaf 1 januari 2018 neemt de Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis de
diensten buiten kantoortijd voor de tandartsen in de Haarlemmermeer waar.
Voorlopig voor de duur van 1 jaar.
De MondzorgPoli, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.
Telefoon: 020 - 723 48 48
www.mondzorgpoli.nl, info@mondzorgpoli.nl.
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Telefoonnummers om te onthouden
Alarmnummer 1-1-2
Politie geen spoed
Wijkagent Lijnden - Oost (en Badh’dorp)
Wijkagenten Lijnden-West en B’liede

Politie, brandweer & ambulancedienst
0900 8844
www.politie.nl
Roos Roelofs, Danièlle Paky
Kasper Rooyackers, Arjan Schut

Openingstijden politie:
Politie Halfweg, Julianastraat 20a
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 800

dinsdag en vrijdag 9:00 - 16:00 uur
7 dagen per week, 24 uur per dag

Dorpshuis de Vluchthaven

020 – 449 0696

Gemeente Haarlemmermeer:

www.haarlemmermeergemeente.nl
0900 1852 (ook voor Rayonbeheer)
Servicecentrum Noord, gemeentehuis ma t/m vrij 9-13:00u; di 17:00-20:00u
Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg
13 -17.00u voor ondernemers op afspraak
dinsdagavondopenstelling uitsluitend na afspraak via 0900 1852 of de website
PlusPunt Haarlemmermeer voor
ouderenadvies, sociaal raadslieden,
formulierenbrigade, jongerenwerk,
hulp bij thuisadministratie en meer

Dennenlaan 115, Zwanenburg
ma 13.00-16.00u, di, do 9.30-12.30u
023 569 8860 of mail naar
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
Soraya Gebhart

06 3403 9605
06 5432 7561

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

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

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

023 - 5246899
0900 1866
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