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Tussen de A9, busbaan en
Schipholweg komt een mooi bos

Uw buurtblad de Boeselijn
Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.
De volgende uitgaven zijn rond 12 april en 21 juni
Kopij graag 10 dagen eerder inleveren. e-mail: els@dikkes.nl
Redactieleden: Lia Kooter, Els Dikkes en Ernst van Woerkom
RedactieEls 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.
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Agenda
ma 11 febr

18.00

Vluchthaven

Inloopbijeenkomst
tot 20.30 uur
Stichting Leefomgeving Schiphol

14 maart 20.00

Vluchthaven

jaarvergadering Dorpsraad

wo 20 maart 07.30

Vluchthaven

Verkiezingen Provinciale Staten
en waterschappen
tot 21.00 uur

zo

Begin zomertijd: 02.00 wordt 03.00 uur

do

31 maart 02.00

Vergaderdata Dorpsraad
ma 25 febr

16.00 uur

Vluchthaven

ma 25 maart 16.00 uur

Vluchthaven

Uitvoering Genesius
Om vast te noteren: 30 maart en 6 april 2019 zijn de volgende uitvoeringen.
En het stuk heet “Uit de kast”, geschreven door Ruud van Ling.

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft
ma 1 april

Lijnden oostzijde

inzameling takken naast GFT-afval

di

Lijnden west en B’liede

inzameling takken naast GFT-afval

2 april

Klein Chemisch Afval – KCA wagen
wo 13 maart Badhoevedorp, markt

09.00 - 10.30 uur

ma

1 april

Lijnden, Vluchthaven

12.30 - 13.00 uur

ma

1 april

Bushalte Boesingheliede

13.15 - 13.45 uur

-2-

____________________________

____________________________

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
19.00 uur
20.00 uur

Schilderscollectief (diverse technieken)
Jeu de Boules
toneelvereniging Genesius

donderdag

13.00 uur
13.00 uur

Ouderensoos
Jeu de Boules

vrijdag

9.00 uur

Bridgeclub “Ontspanning”

zaterdag

13.00 uur

Jeu de Boules

*-*-*-*-*

Familieberichten
30 oktober is overleden Mw Willemina Kamper – Bosman. Zij is anderhalf jaar
verzorgd door haar man, die in mei 2018 onverwachts overleed. Mw Kamper
woonde op IJweg 513 en is 79 jaar geworden.
*-*-*-*-*-*
De redactie ontving het bericht dat donderdag 24 januari op 97-jarige leeftijd is
overleden Mw Schrama – Baars.
Mw Schrama woonde vroeger op Hoofdweg 58, maar na het overlijden van haar
man Piet, 30 jaar geleden, verhuisde zij naar een aanleunwoning van Eigen
Haard in Zwanenburg. Zij is begraven op het kerkhof van Lijnden.
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Van de redactie
Is het u al opgevallen? Lijnden komt in een bos te liggen!
Nou ja, een bos? Er komen bomen, wel zoveel dat je ze niet met het blote oog
kunt tellen, zoveel zijn het er. En ja dat mag je dan een bos noemen. En het blijft
niet bij een bos, het worden zelfs twee bossen.
Aan de Hoofdweg, waar eens het verkeer over de oude A9 heen denderde, is nu
een heus bos aangeplant. En op dit moment wordt hard gewerkt aan een bos
naast de afrit van de busbaan aan de Schipholweg.
Grappig dat er toch bomen worden aangeplant op plekken waar aanvankelijk
geen groen zou komen. Het gebied rondom Lijnden zou vooral watergebied
worden en alle bomen die noodgedwongen gekapt waren voor de aanleg van de
nieuwe A9, zouden worden gecompenseerd rondom de aansluiting bij de A4.
Hebben wij nu toch voordeel van veranderde inzichten bij Rijkswaterstaat? Met
alle snelwegen op de grond en in de lucht kan het geen kwaad als de ‘nieuwe
natuur’ ons voorziet in een beetje verse lucht. Tevens zorgen deze bomen voor
extra geluidswering en een fraaier aanzicht. Hoe je het ook bekijkt, zonder bomen
kunnen wij niet leven.
Nu we het toch over bomen hebben…. bomen vertellen verhalen. Vooral over
onze geschiedenis en waar wij vandaan komen. Er zijn vele bomen die ouder
worden dan wij als mensen zullen worden. Zelfs in Lijnden, met niet zo’n heel
lange geschiedenis, staan bomen van honderd jaar. Als deze konden praten
zouden zij heel veel van de geschiedenis van onze omgeving kunnen vertellen.
Bij toeval kwamen wij op het internet een fietsroute tegen. Deze route brengt ons
naar oude bomen in Lijnden en Badhoevedorp. Kijk je verder dan zie je bomen in
de hele Haarlemmermeer. Maar laten wij ons beperken tot ons eigen dorp.
Op de site van Meergroen kom je een pagina tegen met de naam “Bomen om bij
weg te dromen’’. Onze route is route 8. Die brengt ons vanaf het gemaal, waar
drie monumentale platanen staan, naar Hoofdweg 151, boerderij Nieuwkerk.
Deze boerderij heeft al een mooie geschiedenis van eigenlijk voor de
drooglegging, maar hier staat de oudste iep van Haarlemmermeer.
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Laten wij niet verder vertellen: kijkt u vooral zelf eens op de pagina en laat u
verrassen. Leuk om je eigen leefomgeving weer ietsjes beter te leren kennen.
Het maakt het wonen in onze dorpen net iets leuker en wie wil dat niet?
Dat brengt ons op maandag 11 februari. Dan bent u van harte uitgenodigd om te
komen praten over uw leefomgeving. En wel in Dorpshuis de Vluchthaven. Een
avond met uitleg over alle visies die er zijn om het nog leuker te maken in ons
dorp. In deze Boeselijn leest u daar uiteraard meer over.
Veel leesplezier in uw Boeselijn.
De redactie

Vijf jaar geleden zagen we de
bomen
aan
de
Hoofdvaart
omgezaagd worden. Blij verrast
zijn we met de aanplant van
twee/drie stukken nieuw bos langs
de A9, de Schipholweg en de
busbaan.
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OPROEP van de dorpsraad
Wij zoeken:
•

Een secretaris (secretaresse) voor de verslaglegging van de
dorpsraadvergaderingen en het maken van de agenda hiervoor. Tevens
bent u het eerste aanspreekpunt van de dorpsraad.
De vergaderingen zijn 10 keer per jaar (iedere maand een bestuursvergadering, behalve de maanden juli en december)
en één maal per jaar de jaarvergadering.

Vanaf de jaarvergadering (14 maart aanstaande)
Wilt u hierover meer informatie, dan kan dat via
Christel Biermans, email: xbiermans@outlook.com.

•

Vrijwilligers voor het draaien van bardiensten, bijvoorbeeld bij de
ouderensoos op donderdagmiddag. Op dit moment wordt dit vooral door
één persoon gedaan. Om er voor te zorgen dat tijdens bijvoorbeeld een
vakantie of andere afwezigheid van deze persoon de soos gewoon door
kan gaan, zoeken wij meerdere vrijwilligers.

Maar bijvoorbeeld ook voor bardiensten bij de jaarver-gadering of helpen bij de
winterborrel, zoeken wij vrijwilligers.
Meer informatie kunt u krijgen via Joop Baars,
email: jbaars22@hotmail.com.
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Nieuws van de dorpsraad
Boerenkoolmiddag
Op donderdag 13 december werd u door de dorpsraad
uitgenodigd voor een boerenkoolmaaltijd. De maaltijd begon
direct na de ouderensoos Oud doet Wijs om 17.00 uur.
Veel deelnemers van de ouderensoos bleven eten, aangevuld met een aantal
extra belangstellenden. Totaal hadden wij 45 mensen te gast. Er werd genoten
van de boerenkool met worst. En er was zelfs voor iedereen een toetje.
Kerstbomen
Ook dit jaar is het weer gelukt om, gesponsord door de gemeente, in beide kernen
een kerstboom met lichtjes te laten plaatsen.
U kon deze bomen in volle glorie zien staan in Lijnden aan de dijk bij Hoofdweg
westzijde en in Boesingheliede op de vaste plek op de hoek van de Schipholweg
en de IJweg. Toch fijn om tijdens de donkere dagen beide kernen met een
lichtpunt te kunnen opvrolijken.
Kerstbomeninzameling
Op zaterdag 12 januari 2019 tussen 11.00 en 12.00 uur was het tijd om alle
kerstbomen in Lijnden weer in te leveren. Ondanks dat de tijden anders waren
dan vorige jaren stond Els als altijd weer klaar met
voor iedere boom een lootje, de zakjes chips (voor
ieder kind 1) en snoeptrommeltje. En met glühwein
voor de volwassenen, die meekwamen of even een
praatje kwamen maken. De lootjes konden worden
ingeleverd tijdens de Winterborrel voor prijzen.
De 40 ingezamelde bomen gingen mee met de
chauffeur van de Meerlanden. Hij zette de
container zó, dat Els uit de wind stond en
improviseerde zelfs nog even een afdakje boven
de container zodat we nog enigszins "droog"
konden staan. Want helaas was het erg nat, deze
zaterdag en dan vooral tussen 11 en 12.00 uur.
Winterborrel
De Winterborrel hielden we dit jaar op zondag 20 januari vanaf 15.00 uur. We
begonnen zoals altijd met een glaasje glühwein voor alle volwassenen en
iedereen kreeg bij binnenkomst een lootje. We spraken elkaar weer onder het
genot van een (gratis) hapje en drankje. De prijzen voor de kerstboomlootjes van
12 januari voor de kinderen werden als eerste verloot. Alle kinderen gingen met,
zelf uit de stapel prijzen uitgezochte, cadeaus weer naar huis.
-7-
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Verder waren er een tafeltennistafel en een heel groot vier-op-een-rij”-spel voor
de kinderen om zich te vermaken, terwijl voor de volwassenen het Rad van
Fortuin werd gedraaid. Ook hier waren mooie prijzen te winnen.
Fruit/sap-kratjes van Hazerswoude, een high-tea bij Tuincentrum Osdorp,
bloemenbonnen van Bloemservice Ernst van Woerkom, prachtige sjaal met
handschoenen van Kimm's Choice en bonnen voor een "duikexperience " van
Baars-Cipro. Dank aan Els, Inge, Connie en Christel voor het verzamelen en
kopen van al deze prijzen en dank voor alle bedrijven die meewerkten en (deels)
de prijzen hebben gesponsord.
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.
We hadden in 2018 een aanvraag gedaan voor herstel bij de Stichting
Leefomgeving Schiphol (SLS). Maar deze wees onze aanvraag af, vanwege "het
gebrek aan brede, sociale maatschappelijke relevantie". Tijdens de Burendag
hebben we daarom nog meer argumenten en de handtekeningen verzameld en
deze overhandig aan de SLS.
SLS heeft de aanvraag in heroverweging genomen en denkt met ons mee over
hoe het herstel van de verlichting wel mogelijk is. Samen zijn wij aan het bekijken
of er nog andere mogelijkheden of fondsen zijn die ons hierbij wel willen helpen.
Daarom staat dit onderwerp, samen met nog een aantal onderwerpen om de
leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren in Lijnden en Boesingheliede
op de agenda van de Informatie avond op 11 februari aanstaande. Meer hierover
kunt u vinden in deze Boeselijn.
Contributie
In onze statuten is opgenomen dat iedere inwoner van Lijnden en Boesingheliede
vertegenwoordigd wordt door de dorpsraad, Deze telling wordt ook door de
gemeente gehanteerd voor bepaalde subsidies naar de dorpsraad.
U geeft met uw contributiebetaling aan, lid te willen zijn van dorpsraad Lijnden
/Boesingheliede. Het bedrag dat hierdoor binnenkomt gebruiken wij voor kosten
die wij maken en die niet door anderen (gemeente subsidie) betaald worden.
- Onze inspanningen zijn ook in uw belang
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
De contributie van de dorpsraad bedraagt € 10,00 per gezin/adres
U kunt de contributie overmaken op: NL41RABO0324545312
ten name van dorpsraad Lijnden, onder vermelding van: "contributie 2019"
Vergaderdata bestuur dorpsraad
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De vergaderingen voor de komende maanden zijn op: maandag 25 februari, 25
maart, 29 april en 27 mei. 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: xbiermans@outlook.com
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.
Er is ook nog een andere website actief, dit is www.dorpsraadlijnden.nl , hierop
vindt u vooral oudere zaken die de dorpsraad aangaan. Deze website is voorlopig
nog gelinkt aan onze nieuwe website en andersom.
En voor de liefhebbers:
Het Corendon vliegtuig verplaatst zich van Schiphol naar de Schipholweg.
Vanaf 5 februari is de aangekochte boeiing 747-400 "City of Bangkok" van
Corendon, deze is al in de Corendon-kleuren gespoten, onderweg naar de tuin
van het nieuwe hotel aan de Schipholweg.
5 februari is het vliegtuig als het goed is rond middernacht de 2000 EL (tussen de
Hoofdweg oostzijde en de Sloterweg) overgestoken.
De bedoeling is dat van 8 op 9 februari 's nachts de A9 wordt afgesloten zodat
het vliegtuig hier kan oversteken.
Door Corendon is beloofd dat alles te volgen zal zijn via een livestream
verbinding. Wij zijn erg benieuwd.
Voor meer informatie: www.corendon.nl/boeing747.
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OUDERENSOOS LIJNDEN
In december was er weer de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd. Ditmaal georganiseerd door de dorpsraad.
De tafels stonden keurig en kerst-gezellig gedekt voor de ouderensoos en
iedereen die maar wilde mee-eten. Als voorafje was er, heel feestelijk, ham met
meloen.
Rechell en Riet hadden met nog wat hulp een fantastische boerenkool maaltijd
klaar gemaakt. Met een gehaktbal, of rookworst, of allebei…. Het smaakte
fantastisch en velen gingen nog een extra bordje halen, waarna er nog een
heerlijk toetje van yoghurt met walnoot en honing op tafel kwam, dus dat was
smullen!
Nog een kopje koffie of thee toe, maakte de maaltijd kompleet. Wat een mooi
begin van de kerstperiode.
Dank aan alle medewerkers.
Na een korte stop i.v.m. de feestdagen is de ouderensoos in januari weer van
start gegaan. Iedereen had er weer zin in om een potje te kaarten en zo
konden we de eerste keer alweer met 6 tafels van start gaan.
De koffie en thee stond om 13.00 uur voor ons klaar en na even gezellig wat met
elkaar te hebben gebabbeld, gingen we rond half 2 van start met het
klaverjassen. De één kreeg wat mooiere kaarten dan de ander, maar dat mocht
de pret niet drukken. Tijdens het spel hebben we af en toe de grootste lol: daar
komen we tenslotte ook voor, en dan worden we tussendoor ook nog verwend
met een lekker hapje, wat wil je nog meer.
Inmiddels hebben we al 30 deelnemers op de lijst staan, zo gezellig is het!
Maar… er is altijd plaats voor meer, dus denkt u: “goh, dat lijkt me ook best leuk”,
weet dan: de deur staat altijd open in de Vluchthaven, op donder-dagmiddag om
13.00 uur.
Ria van den Haak
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feliciteren
15 december was het 40 jaar geleden dat

Joop en Jet Baars
samen op weg gingen.
Zij vierden hun huwelijksfeest in de gemalen van de Haarlemmermeer.
Joop is als penningmeester van de dorpsraad betrokken bij tal van activiteiten op
het dorp. Zij wonen al zolang wij weten aan de Hoofdweg 12.

Wim en Marianne Ganzinotti
vierden dat zij zondag 3 februari
55 jaar getrouwd waren.

Op 21 maart vieren

Jos en Joke Weel dat ze 50 jaar getrouwd

zijn.
Jos en Joke zijn bijzonder betrokken bij het wel en wee op het dorp. Zij vervullen
veel functies in het verenigingsleven en op de achtergrond.

28 maart zijn

Nel en Qrien Rijnbeek
45 jaar getrouwd, zij wonen op Hoofdweg 130

29 maart zijn

Wil en Leen Gijzenberg

45 jaar

getrouwd.
Ook nadat een groot deel van de boomgaard gerooid is en er dus geen jaarlijkse
appel-pluk-dagen meer zijn, blijft er genoeg reuring op en rond het erf van
Hazerswoude aan Hoofdweg 152.
En Wil brengt alweer een tijdje de Boeselijn rond langs de Hoofdweg ten zuiden
van de Schipholweg.
- 11 -
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Iedereen van Harte Gefeliciteerd !
Asfalt-problemen Lijnderdijk
In december kreeg de redactie het volgende bericht van een bewoner aan de
Lijnderdijk:
“In juni jl. had ik al eens een melding bij de gemeente gedaan over een kuil in de
weg vlak voor ons huis. Toen kreeg ik bericht dat de melding in de zogenaamde
‘hotbox’ was geplaatst. Maar tot nu toe was er nog steeds niets gebeurd. Vandaar
dat ik op 12 december jl. opnieuw een melding heb gedaan. Ik kreeg daarop
onderstaand antwoord van de gemeente terug. Daarin staat ook informatie die
voor alle bewoners aan de Lijnderdijk van belang is, lijkt me.
En de kuil in de weg – op een plek waar al eerder onderhoud was gepleegd – is
inmiddels min of meer geëgaliseerd.”
Reactie van de gemeente:
“Op 12.12.2018 heeft u een melding ingediend over "Straten - Slechte staat".
Graag informeren wij u over de afhandeling van de melding.
De servicewagen controleert wekelijks het asfalt op scheuren en gaten. Wij zijn
op de hoogte van de kieren in het asfalt ter hoogte van de Lijnderdijk. Sommige
kieren zijn te klein om deze te vullen met koud asfalt. Dit blijft niet zitten of krijgen
we er niet in. Aangezien de Lijnderdijk in groot renovatie gaat is hij afgewezen in
de hotbox.
Helaas door renovatie-werkzaamheden, op de Hoofdvaart onder andere, is de
Lijnderdijk in 2018 uitgesteld en zal dit plaats vinden in 2019 ivm verkeerscirculatieplan.
Wij doen ons best om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. “

*-*-*-*-*

Donderdag 14 maart om 20.00 uur
Jaarvergadering Dorpsraad
In de Vluchthaven aan de Schipholweg 649
- 12 -
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informatieavond Stichting Leefomgeving Schiphol en
gemeente Haarlemmermeer
Op maandag 11 februari, in de Vluchthaven, Schipholweg 649 in Lijnden.
Wij hopen dat heel veel mensen zich hiervoor hebben opgegeven. De uitnodiging
voor deze avond is door de gemeente Haarlemmermeer verzonden op 23 januari
jl. Daarin stond hoe u zich hiervoor kon opgeven.
Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren, zal er worden
overlegd over de volgende punten:
-

Bijdrage van SLS voor recreatie (recreatiesteiger en/of passanten-steiger
in de Ringvaart, speelweide en speeltuin bij het Vossennest)
Aanleg jaagpad
Mogelijke verkeersafsluiting
Bredere fietsstroken op de Lijnderdijk (net als op de Akerdijk)
Laadpalen voor elektrische fietsen en nieuwe bankjes
Verlichting gemaal (gaat het dan toch lukken?)
Visie Ringdijk en Ringvaart

Uw voorkeur voor wat er moet gebeuren met de bijdrage van SLS kunt u ook
doorgeven via een formulier.
Dit is te vinden via: www.haarlemmermeer.nl/leefbaarlijnden.
Het stemmen kan op 11 februari a.s. tijdens de bijeenkomst. Maar ook via
bovengenoemd formulier.
Wij roepen iedereen, die niet bij de bijeenkomst aanwezig is, op om toch echt dit
formulier in te vullen. Het is 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 vindt het erg belangrijk
om informatie direct van omwonenden te horen. Dus doe uw best! Alleen dán
worden de bijdragen van deze Stichting aan de zaken besteed die omwonenden
belangrijk vinden.
De om- en bewoners van de Ringdijk die aanwezig waren op de bijeenkomst
hierover, in 2016, herkennen als het goed is een aantal punten. In mei 2017 heeft
de gemeente naar aanleiding van meer van dit soort gesprekken met bewoners
van kernen die aan de Ringdijk liggen de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld.
Meer informatie hierover kunt u ook vinden op website: www.ringdijk-ringvaart.nl.
Onder het kopje "per dorp" kunt u Lijnden vinden.
Wij hopen u in de volgende Boeselijn uitgebreid te berichten over de uitkomsten
van deze bijeenkomst.
- 13 -
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Genesius
Dag Allemaal,
Toneelvereniging Genesius speelt dit voorjaar "Uit de kast", een vrolijke en
actuele zedenkomedie geschreven door Ruud van Ling
Iedere dinsdagavond repeteren we van 20.00 tot 22.30 uur in de Vluchthaven te
Lijnden…..
Op 30 maart en 6 april spelen we weer een leuk stuk! Soms is het koud in de
Vluchthaven dan repeteren we met dikke jassen, maar altijd met veel plezier! We
zoeken nog wel steeds spelers en helpers en weten dat er ook nieuwe mensen
in Lijnden zijn komen wonen…
Kom een keer kijken zou ik zeggen……………. Misschien wordt U wel
enthousiast en krijgt U ook zin om mee te gaan doen! Verenigingen in deze tijd
worstelen met hun bestaan…..maar dat is U wel bekend…
We hopen wel dat u zin heeft om naar een van de voorstellingen te komen op 6
april hebben we zelfs live muziek.
En voor alle trouwe bezoekers, U bent meer dan welkom! We repeteren hard om
U een leuke avond te bezorgen en we hopen dat U ervan geniet.
Nel en Ben zijn weer druk met de prijzen en zo draagt iedereen een steentje bij!
Het stuk:
Roberta Kamerman, een kunsthistorica, is getrouwd met Jenny van Levensdonk,
een huisarts. Zij willen hun liefdevolle relatie bekronen en bevestigen met de
geboorte van een kind.
Jenny zal moeder worden. Roberta is al moeder van dochter Paula, het resultaat
van haar eerdere huwelijk met Kees Koolshoven, een mooie man die er een sport
van maakt om alleenstaande vrouwen te behagen.
Roberta en Jenny willen niet te veel toeters en bellen bij de inseminatie, dus
hebben ze besloten om gebruik te maken van de diensten van Kees Koolshoven,
die ook een reputatie heeft op het gebied van het verwekken van kinderen. Zo
krijgt Paula in ieder geval een halfbroertje of halfzusje die dezelfde vader heeft
als zij heeft.
Het gaat fout als zich een andere "Kees" meldt, namelijk Kees Klus, de
klusjesman die komt om in het huis van Roberta en Jenny de nodige reparaties
en verbouwingen uit te voeren. Jenny verwart de beide Kezen en duikt met de
verkeerde Kees in bed.
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Dat veroorzaakt enorme consternatie en veel komische ontwikkelingen, vooral
omdat Kees Klus niet direct in de gaten heeft wat precies de bedoeling is...
"Uit de kast" drijft de spot met problemen van homoseksuele of lesbische stellen
die een kind wensen op te voeden. Het toneelstuk heeft echter ook een serieuze
en waarschuwende ondertoon, omdat niet overal ter wereld op dezelfde manier
over deze problematiek wordt nagedacht. Auteur Ruud van Ling geneert zich niet
om soms het randje van fatsoen op te zoeken, dat maakt het toneelstuk wel zeer
modern en actueel.
Hopelijk zien we U bij de voorstellingen en/of bij de repetities?
Hartelijke Groeten namens alle leden;
Annet Meijer, Voorzitter Genesius.
*-*-*-*-*-*

Dorpsraad - Jaarvergadering over 2018
Op donderdag 14 maart om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Wij nodigen alle inwoners van Lijnden en Boesingheliede bij deze hiervoor uit!
In de Vluchthaven, Schipholweg 649 Lijnden.
Wilt u meer weten over de dorpsraad en wat wij voor Lijnden en Boesingheliede
doen, wilt u meedenken over zaken die voor u van belang zijn of heeft u ideeën
die voor iedereen van belang zijn. Komt u dan vooral. De koffie staat klaar.
Agenda jaarvergadering :
1. Opening en mededelingen
2. Notulen vergadering 22 februari 2018
3. Financieel verslag 2018
4. Activiteiten Stichting Leefomgeving Schiphol voor Lijnden Boesingheliede
5. Verslag activiteiten 2018
6. Sluiting

- 15 -

____________________________

____________________________

Geluidsoverlast
Eind vorig jaar stuurde Louis van Daalen een brief aan B & W over de
geluidsoverlast in ons dorp.
Vlak na de uitgave van de vorige Boeselijn heeft Louis zowaar antwoord
gekregen van burgemeester Hoes. Dat kwam pas nadat hij Wethouder Elzakalai
had aangesproken op dit onderwerp - na afloop van een ‘huiskamergesprek” en
in aanwezigheid van de nieuwe directeur van Schiphol de heer Dick Benschop
en de heer Hans Alders in Badhoevedorp.
Het is niet een heel verassend antwoord natuurlijk, want er wordt verwezen naar
de veiligheid en de internationale procedures die gelden bij parallel starten. Wij
hebben er herhaaldelijk - bij LVNL - op gewezen dat bij parallel starten de afstand
tussen beide beide veel kleiner mag zijn dan bij Schiphol het geval is, maar krijgen
steeds nul op het rekest. Maar goed, hier de inhoud van het schrijven van de heer
Hoes:
“Geachte heer van Daalen,
Allereerst excuses dat het antwoord op uw e-mail, over de extreme
geluidsoverlast die u in Lijnden ervaart, later is dan u mag verwachten. U geeft
aan dat veel vliegverkeer vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan voor
overlast zorgt en gezien de ligging van Lijnden tussen deze banen kan ik mij dit
goed voorstellen. De problematiek met het uitdraaien van vliegtuigen in plaats
van rechtdoor vliegen, is bij ons bekend. Binnen de Omgevingsraad Schiphol
(ORS) is in het verleden gekeken of het mogelijk is om een vast draaipunt voor
al het vertrekkende vliegverkeer vanaf de Zwanenburgbaan naar het noorden
vast te leggen. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaf aan dat
internationale regelgeving bij parallel starten op de Polderbaan en de
Zwanenburgbaan voorschrijft dat vanuit veiligheid vliegtuigen zo spoedig
mogelijk moeten afdraaien bij een bepaalde hoogte. Omdat niet alle vliegtuigen
even snel tot deze hoogte opstijgen, bleek het helaas onmogelijk om een vast
draaipunt vast te leggen.
Naar aanleiding van uw bericht heeft wethouder Adam Elzakalai,
portefeuillehouder Luchthavenzaken, de overlast in Lijnden onder de aandacht
gebracht in het ORS Regioforum van 21 september jongstleden. Wellicht zijn er
mogelijkheden om langer rechtdoor te vliegen vanaf de Zwanenburgbaan
wanneer alleen deze baan in gebruik is.
Ik wil graag benadrukken dat de gemeente Haarlemmermeer streeft naar het zo
goed mogelijk met elkaar in balans brengen van de positieve en minder positieve
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kanten die de aanwezigheid van een internationale luchthaven met zich
meebrengt. De luchthaven Schiphol brengt deze regio veel economische
ontwikkelingen: het trekt (internationale) bedrijvigheid aan en verbindt ons feitelijk
met de rest van de wereld. Veel mensen in deze regio zijn daarom blij met deze
ontwikkelingen, die plaatsvinden juist door de aanwezigheid van Schiphol. Naast
deze lusten creëert Schiphol ook onlosmakelijk overlast voor omwonenden.
Ondanks dat Haarlemmermeer streeft naar een kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving, betekent de ligging van een intercontinentale luchthaven op
steenworp afstand, dat er altijd een bepaalde mate van hinder zal blijven. Ik ben
mij ervan bewust dat een deel van de inwoners overlast van de luchthaven
ervaart.
Ik vertrouw erop uw e-mail hiermee afdoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
Onno Hoes
Burgemeester gemeente Haarlemmermeer”
Ondertussen zijn er meerdere bijeenkomsten geweest in het kader van de
discussie rond het thema Schiphol, waar Kasia of ik (Louis) of beiden aanwezig
waren:
- Huiskamergesprek in Badhoevedorp. Omdat de groep klein was, hebben we de
gelegenheid aangegrepen om zoveel mogelijk pijnpunten te kunnen voorleggen
aan de nieuwe directeur van Schiphol. De heer Benschop gaf de indruk goed te
luisteren en maakte de nodige aantekeningen. Of daar wat mee gebeurt, weten
we natuurlijk pas later. Voorlopig klinkt “gematigde groei” in elk geval beter dan
onbegrensde groei. Ik heb gisteren het verslag gekregen. Het is nogal uitgebreid
omdat alles letterlijk wordt weergegeven. Ik denk dat het minder geschikt is voor
de Boeselijn i.v.m. de beschikbare ruimte. Het (geanonimiseerde) verslag kan
worden gevonden op: op de website van de Omgevingsraad
Schiphol www.omgevingsraadschiphol.nl onder het kopje “consultatie”.
- Gesprek georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in
het Provinciehuis in Haarlem, waar alle belangengroepen (dus de voor- en
tegenstanders) werden verdeeld over verschillende (14) gespreksruimten.
Interessante discussie, maar zal ook niet al teveel opleveren ben ik bang.
- Dorpshuisgesprek waarbij bijna alle kiesmannen en clustervertegen-woordigers
aanwezig waren. Een druk bezochte vergadering, waar al veel over in de krant
verschenen is. Onze secretaris Christel Biermans werd zelfs nog geïnterviewd
(voorafgaande aan de vergadering en ook daarna). De korte interviews waren in
het 8 uur journaal te zien. Christel heeft tijdens deze bijeenkomst genotuleerd.
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Ik heb inmiddels ook nog een vervolg gegeven aan die gesprekken, door me
rechtstreeks schriftelijk (na voorafgaande toestemming) tot de heer Benschop te
wenden. Mocht hierop worden gereageerd, dan zullen we dat in elk geval met de
lezers van De Boeselijn delen.
Wij realiseren ons ook wel dat niet iedereen last heeft van buurman Schiphol,
maar de verschillende presentaties, de enkele jaren terug gevoerde acties met
posters en een media-actie werden door een groot deel van de Lijndenaren
gesteund, wat ons in elk geval de moed gaf om door te gaan met het bepleiten
van een route tussen Zwanenburg en Lijnden in (over knooppunt Raasdorp dus,
heel toepasselijke naam) ook wel bekend onder de naam Greenhub SID.
Kasia & Louis van Daalen
WG Geluidsoverlast Dorpsraad Lijnden
*-*-*-*-*

Winterborrel
De geur van glühwein kwam ons al tegemoet in de Vluchthaven, waar in de buurt
van de bar heel wat dorpsgenoten aan een glaasje zaten. Een stuk of 10 kinderen
waren aan de andere kant lekker aan het sjoelen, of deden andere spellen zoals
een reuze-versie van vier-op-een-rij. Ruimte genoeg, dus hou de
kerstbomentraditie vol! Met het inleveren van de oude kerstbomen verdien je
lootjes en kun je leuke prijzen winnen.
Terwijl de organisatie zorgde voor lekkere hapjes stroomde de zaal vol en kon
het prijzenrad gaan draaien. Volwassenen hoeven niet met kerstbomen te slepen
om kans te maken, die kregen van het welkomstcomité bij de ingang gewoon een
lootje.
Gezellig dat er zoveel mensen waren en de organisatie heel erg bedankt voor de
leuke middag!!!
Groetjes, Saskia
PS. de jam in de prijs die ik gewonnen had was super 😋

De vluchthaven
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Op onze vragen aan Maatvast omtrent
duidelijkheid mbt huur van de Vluchthaven
kregen wij het volgende antwoord:

Onze ruimte voor uw maatschappelijke activiteit?
- Bent u op zoek naar een geschikte ruimte voor uw sociale of
maatschappelijke activiteit?
- Geeft u een leuke cursus waar u inwoners uit uw buurt bij wilt
betrekken? Onze locaties zijn hiervoor uitermate geschikt!
Maatvast hanteert de onderstaande regels bij het bepalen van de tarieven voor
het gebruik van een van onze locaties:
- Standaard tarief voor niet maatschappelijke organisaties en voor
politieke en religieuze instellingen.
- Maatschappelijk professioneel tarief voor professionele organisaties
met een maatschappelijk doel en medewerkers in dienst.
- Maatschappelijk tarief voor vrijwilligers initiatieven met een sociaal
maatschappelijk doel op het gebied van ontspanning, ontwikkeling,
informatie of advies. Afhankelijk van het soort initiatief waarvoor u
van onze ruimtes gebruik wenst te maken zijn er kortingen tot 100%
mogelijk.
Heeft u behoefte aan meer informatie? De beheerders van onze locaties weten
exact welke ruimte beschikbaar is en welk tarief Maatvast hiervoor rekent.
Bekijk onze locaties en neem contact op met de betreffende beheerder voor meer
informatie.
Let op: Maatvast wil en kan niet concurrerend zijn ten opzichte van horecainstellingen in Haarlemmermeer. Maatvast verhuurt daarom geen ruimtes
voor festiviteiten waar commerciële bedrijven zoals horeca en zalencentra hun
belangrijkste inkomsten van hebben.
Ondanks de vele verzoeken die we krijgen voor de huur van een ruimte voor een
familiefeest of verjaardag, kunnen we hier (mede vanwege de beperkingen die
de horecavergunning ons oplegt) niet in voorzien.
Deze informatie is ook op de website van Maatvast te vinden.
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Verslag
van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Lijnden en
Boesingheliede, gehouden op donderdag 22 februari 2018 om 20:00 uur in
Dorpshuis ‘de Vluchthaven’ te Lijnden
Aanwezig Bestuur: Gerrit Klaasse Bos, voorzitter; Joop Baars, Penningmeester;
Inge Visser, Secretaris; Jos Weel, Connie Ottenhof, Otto van Vugt, Christel
Biermans
Overige aanwezigen: 9 belangstellenden
Opening en mededelingen.
Om 20:00 uur opent de Voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen
welkom, met name de heer Takkenberg, Bouwkundig expert Troostwijk en de
heer Van Ommeren van HC Nieuws.
Notulen vergadering 16 februari 2017
Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen; de notulen worden
goedgekeurd.
Financieel verslag 2017
Een kopie van het financiële verslag 2017 is voor alle aanwezigen beschikbaar.
De penningmeester geeft een korte uitleg. De reserves van de Dorpsraad
vertonen een gezond batig saldo. Niet alle subsidies zijn dit jaar totaal besteed.
De bijdrage door de Dorpsraad aan de activiteiten van de Soos ‘Oud doet Wijs’
wijst dit eerste jaar een klein negatief saldo aan. Kascontrole is, door de lage
begroting, niet nodig. Het verslag is goedgekeurd en getekend door de Voorzitter,
Penningmeester en Secretaris van de Dorpsraad.
Exploitatie Vluchthaven
Dit is het eerste jaar dat Maatvast de exploitatie van het Dorpshuis geheel heeft
overgenomen. Het eerste jaar werden de oude prijzen voor consumpties
gehandhaafd. Er wordt nu onderhandeld met Maatvast over prijzen, maar de
prijzen voor drank staan voor alle Dorpshuizen in de Haarlemmermeer vast. De
huurprijzen zijn zeer redelijk, met name bij eigen werkzaamheden. Belangrijkste
voorwaarde is dat de ruimtes achtergelaten moeten worden, zoals bij aanvang
aangetroffen.
Verslag activiteiten 2017
De secretaris leest het activiteitenverslag over 2017 voor. Het verslag is te vinden
op
de
website
www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl
bij
de
Dorpsraadverslagen. Desgevraagd antwoordt Inge dat het ‘Lijndenplein’ geen
officiële locatie-naam is, maar voor dorpsbijeenkomsten gebruikt wordt.
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Nieuwe Bestuursleden
Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Otto van Vugt, vertegenwoordigend Boesingheliede en Christel Biermans, die Inge opvolgt als secretaris. De
nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.
Een ijsbaan bij het Vossennest
Als de temperaturen blijven dalen zal getracht worden van het handbalveld bij
clubhuis ‘het Vossennest’ een ijsbaan te maken. Om snel smelten tegen te gaan
komt er een witte ondergrond en wordt daarop het water gespoten. De
buitenverlichting is hersteld en er komt een koek en zopie.
Rondvraag
Herstel verlichting Gemaal: de herstelkosten voor de verlichting van het gemaal
zijn te hoog voor pachter Qunis en eigenaar BOEi. Daarom is daarvoor een deel
van de bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) aangewezen. De
heer Van Donselaar (aanwezig) is bekend met de technische details en zal
nagaan hoe de oude toestand hersteld zou kunnen worden en wat het budget
voor herstel is.
Clubgebouw ‘Het Vossennest’: ofschoon de handbalvereniging verhuisd is naar
Zwanenburg, staat de vereniging statutair nog in Lijnden geregistreerd. Op dit
moment is het gebouw bij verschillende verenigingen in gebruik en als kantoor
voor gedupeerden van de grote brand op de Raasdorperweg in augustus 2017.
Financieel is het gezond. Mocht de vereniging statutair verhuizen, dan zal de
situatie opnieuw worden bezien.
In de Boeselijn is een foutje gesloten bij de data voor de uitvoering van Genesius:
deze zijn 17 en 24 maart 2018 (en niet april).
Voortbestaan Vluchthaven: Tot nu toe heeft de Dorpsraad van de zijde van
wethouder Steffens geen schriftelijke bevestiging ontvangen van de berichten in
de pers dat ‘de Vluchthaven’ gerenoveerd wordt en nog 10 jaar open blijft.
De voorzitter heeft een bijeenkomst bijgewoond, gewijd aan fijnstof in onze regio.
Als de metingen kloppen is geluidsoverlast van Schiphol een veel kleiner
probleem dan fijnstof. Deze luchtdeeltjes zijn zo fijn dat ze rechtstreeks
opgenomen kunnen worden in de bloedbaan en vandaar naar de organen. Het
laatste woord over dit probleem is duidelijk nog niet gesproken.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en aandacht.
Na een korte pauze, het woord aan de heer Thomas Takkenberg over de
consequenties en aandachtspunten bij een ernstige brand. Dit naar aanleiding
van de grote bedrijvenbrand aan de Raasdorperweg op 28 augustus 2018. Bij
verschil van mening is een contra-onderzoek meestal in de verzekeringsbepalingen opgenomen. Een levendige, praktische, discussie volgt.
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Pétanque Lijnden
Het afgelopen jaar is het jaar geweest van grote veranderingen
bij de vereniging.
Zo zijn de oude en zieke coniferen van ons terrein verwijderd.
Hiervoor onze dank aan de firma Baars voor hun aangereikte hulp. Nieuwe
laurierkersstruiken over een kleine 20 meter zijn besteld en aangebracht.
De structuur van de buitenbanen verbeterd en buiten-banken achter de nieuw te
vormen haag geplaatst. Hiervoor heel veel dank voor al die mensen die hun
handen uit de mouwen hebben gestoken. In onze jeu de boules hal is er ook veel
veranderd.
Zo zijn er nieuwe borden geplaatst (sponsoren en sponsoring leden) veel
schilderwerk en op de achterwand een mooie banner. Na veel overleg tussen
bestuur en commissie is er een infrarood-verwarming aangebracht.
Fantastisch mensen, voor dit geschenk, want zo mag je dit toch wel noemen, voor
de wintermaanden. In een woord geweldig.
Donderdagmiddag 3 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met
daar op aansluitend het eerste eurotoernooi van 2019. Het waren drie leuke
partijen boulen en een gezellige middag samenzijn aan de Schiphol te Lijnden.
Inmiddels is de wedstrijdcommissie alweer druk bezig met de voorbereiding voor
het a.s Kool – Lijnden toernooi dat gespeeld gaat worden op zaterdag 13 april
2019. Er kan ingeschreven worden via de OnTip/toernooikalender De inschrijving
staat open tot 11 april 18.00 uur en bij 36 teams zit het toernooi vol. Hopende dat
het weer ons gunstig gezind zal zijn, zien we uit naar het inmiddels zeer bekend
toernooi binnen onze afdeling.
Dinsdag 16 april hebben we onze Algemene Leden Vergadering (ALV).
Het bestuur hoopt op een goede opkomst van de leden op deze avond wat
overkomt als een goede waardering en inzet voor de vereniging.
Bent u nieuwsgierig om te zien hoe spannend en mooi het jeu de boules kan zijn
neemt u dan eens de moeite om op een donderdag of zaterdagmiddag een te
komen kijken.
U bent vanaf 13.30 uur welkom aan de Schipholweg 649 te Lijnden.
Freek Vogelaar
Pétanque Lijnden
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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.
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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, 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
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 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
Thuiszorg Amstelring

023 - 5246899
0900 1866
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