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Indigo workshop 
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Agenda 

za 11 jan 11.00-12.00 Lijndenplein Kerstbomen inzameling  
    hoek Hoofdweg / Raasdorperweg 

zo 12 jan 15.30-18.00   Verscholen  Winterborrel: 
   Vossennest iedereen is van Harte Welkom 
 

do 23 jan  17.00 uur Vluchthaven Boerenkoolmaaltijd, voor iedereen 
    aanmelden bij Rechell tot 16 jan   
 
     
 

Vergaderdata Dorpsraad 
 
ma 25 nov 16.00 uur Vluchthaven  

ma 27 jan 16.00 uur Vluchthaven 

 
Uitvoering Genesius 
     
za  23 nov 20.00 uur Vluchthaven “Kunstmest”  

za  30 nov 20.00 uur Vluchthaven “Kunstmest”, live-muziek en bal na 
 
  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
 
wo 25 dec Lijnden west en B’liede géén inzameling GFT-afval 

di 24 dec Lijnden west en B’liede vervangende dag GFT-afval 

 

Klein Chemisch Afval – KCA wagen 

ma  6 jan Lijnden, Vluchthaven 12.30 - 13.00 uur 

ma  6 jan Bushalte B’liede 13.15 - 13.45 uur 

wo  8 jan Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 
 
 

Wij wensen u een fijne wintertijd 
en een gezellige jaarwisseling 
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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   9.30 uur Schilderscollectief (diverse technieken)   

  19.00 uur Jeu de Boules 

  20.00 uur toneelvereniging Genesius  

 
donderdag 13.00 uur Ouderensoos 

  13.00 uur Jeu de Boules 

  
vrijdag      9.00 uur Bridgeclub “Ontspanning” 
 
zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 

 
 

*-*-*-*-* 

 
 

zaterdag 11 januari van 12.00 – 13.00 uur 

kunnen de kerstbomen 

worden ingeleverd bij de container op het Lijndenplein 
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Van de redactie 

Hoor de wind waait door de bomen….. ja de Sint is weer in het land. Pepernoten, 
speculaas en marsepein.  Het wordt weer smullen de komende weken.  
Cadeautjes, rijmen en surprises, komt de Sint op bezoek of slaat hij dit jaar 
over? Het kunnen spannende tijden zijn, zeker voor de kleintjes onder ons.   
Gezellige avonden liggen in het verschiet. Met de donkere wintermaanden die 
voor ons liggen is dat niet zo erg.  
 
Bij wie het ook spannend zal zijn, dat is bij de spelers van toneelvereniging 
Genesius. Als u deze Boeselijn leest staan zij waarschijnlijk al bijna in de 
coulissen klaar om de eerste voorstelling van hun stuk “Kunstmest” voor het 
voetlicht te brengen. Het belooft weer een leuk kolderiek stuk te worden.  
En u bent van harte welkom om een van de speelavonden te komen kijken. 
Zaterdag de 23 en 30 november. Kom gerust langs voor een gezellig avondje 
lachen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Op vrijdagavond de 27e september  hebben de bewoners aan de IJweg in de 
Boesingheliede het goed horen waaien. En dat is nog zacht uitgedrukt! Een 
echte windhoos heeft over een smalle strook op de IJweg flink huisgehouden. 
“Het leek wel of ons huis opgetild werd’ zei een van de bewoonsters.  
 
Bij Garage van Vugt, op de hoek van de Schipholweg is de schade nog goed 
zichtbaar. Vanaf de D’Yserinckhoeve is de windhoos richting Zwanenburg 
getrokken.   
Een complete loods werd enkel centimeters getorst, dakplaten en -pannen 
waaiden van de daken, auto’s raakte beschadigd en enkele bomen braken af. 
Genoeg  ellende voor de  getroffen bewoners. Het mooie aan dit verhaal is dat 
de volgende dag buurtbewoners alweer de helpende hand boden om de schade 
te herstellen.  
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In de Hoofddorpse Courant van 16 oktober jl. kwamen wij een stukje tegen van 
de Gemeente Haarlemmermeer waarin de gemeente opzoek is naar namen 
voor een zestal bruggen over de Hoofdvaart.  
 
Naast de bekende Calatravabruggen met de namen  Harp, Luit en Citer, worden 
nu ook namen gezocht voor de andere bruggen.  
 
De brug over de Hoofdvaart in Lijnden hoort daar ook bij.  
Naamsuggesties kunnen via www.haarlemmermeergemeente.nl worden door-
gegeven, daar zijn ook de voorwaarden te vinden.  
De Stratencommissie van de gemeente kiest uiteindelijk uit alle inzendingen de 
nieuwe namen. (Bron: HC nieuws.nl) 
Informatie hierover vind u ook op de website van de dorpsraad. 
 
Tot slot wensen wij u een mooie decembermaand en een gezellige  winter. 
 
Veel leesplezier in uw Boeselijn 
 
De redactie  

 
 

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

geitenwei 
 

Hallo Lijndenaren, buurtgenootjes, 
 

Wat hebben wij, van de geitenwei, weer vele hartverwarmende gulle bijdragen 
mogen ontvangen!  
Daar zijn we echt superblij mee, en willen jullie daarvoor heel hartelijk 
bedanken! 
 
Wij kunnen zo goed de winter in met lekker voer als hooi, korrels, kippenvoer, 
maar ook met onze nodige vaccinaties! 
Uw steun blijft zeer welkom; fijne herfst en wintertijd  gewenst! 
 
Groetjes van alle 12 geiten én kippendames én de twee hanen! 
Tot ziens!  
En nogmaals: bedankt hoor! 
Geitenwei Lijnden  

http://www.haarlemmermeergemeente.nl/
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Ouderensoos 
 
OUDERENSOOS LIJNDEN 
 
Op de ouderensoos gaat alles gezellig zijn gangetje, er wordt elke donderdag-
middag gezellig geklaverjast. Over het algemeen zijn er toch wel 6 tafeltjes 
bezet. Iedereen vindt het leuk als het weer donderdagmiddag is. 
 
Verleden week waren er echter figuren, die het nodig vonden om in de 
Vluchthaven in te breken! Waarschijnlijk vonden ze onze klaverjas spulletjes 
niet interessant, want die waren er nog allemaal. Dat was anders voor de 
Bridgeclub, want daarvan is het nodige ontvreemd (zelfs de tafelkleedjes). 
 
De decembermaand is weer in aantocht en dan staan er weer altijd een aantal 
gezellige dingen op stapel: 
 
Donderdag 5 december (Sinterklaas) gaan we voorafgaand aan het klaver-
jassen feestelijk met elkaar lunchen.  
Rechell zorgt weer voor allerlei lekkers, dus dat zit wel goed. 
 
Donderdag 12 december is de gezellige prijs-uitreiking van de rondes die zijn 
gespeeld en gaan we kijken wie er eerste is geworden. Sta je onderaan: geen 
nood, er is prijs voor iedereen. 
Voor Janie, die al een tijdje in de ziekenboeg zit hopen we dat zij er dan ook kan 
zijn. 
 
De laatste kaartmiddag van 2019 spelen we op donderdag 19 december en dan 
is het vakantie, waarna we  in januari weer beginnen! 
 
Voor wie denkt, nou, dat klinkt allemaal heel gezellig (en dat is het ook): kom 
eens kijken en doe mee. 
Elke donderdagmiddag om 13.00 uur staat de koffie/thee klaar 
en om 13.30 uur starten we met klaverjassen. 
 
Iedereen alvast hele fijne Feestdagen   
en tot ziens!  
Groeten, Ria van den Haak 
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  nieuws van de dorpsraad 
 
Wij zoeken 
Nog steeds zoekt de dorpsraad naar iemand die ons willen 
helpen met het bijhouden van de website. En tevens zoeken we 
een tweede beheerder voor de  VeiligheidsWhattsapp groep. 
Het zou wel heel jammer zijn als we moeten stoppen met de website en de 
whattsapp groep. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Dan kunt u een 
mail sturen naar: secretaris@dorpsraadlijnden.nl   
 
Wat wel lukt is een aantal gezellige activiteiten in het dorp: 
 
Burendag  
Zaterdag 28 september deden wij weer mee met de landelijke Burendag. 
Volgens de planning vanaf 15.30 uur. De bedoeling was om de burendag, zoals 
altijd, te vieren op het Lijndenplein. Helaas was het weer te slecht voor 
buitenactiviteiten. Daarom weken wij uit naar het Verscholen Vossennest aan 
de Raasdorperweg. 
Voor de kinderen waren er diverse spelletjes. Er waren poffertjes en andere 
hapjes en drankjes. 
En we boden de mogelijkheid een Vogeltaart (af) te maken, oftewel om deze te 
versieren. Omdat het vet waarvan de vogeltaart wordt gemaakt tijd nodig heeft 
om op te stijven,  hadden Connie en Inge al 
taarten gemaakt. Deze stonden klaar om te 
versieren met allerlei besjes, grassen, nog 
meer vogelzaad en zaden.  
 
Dit alles leidde tot een aantal mooie 
resultaten. De meeste taarten en taartjes 
waren aan het eind van de middag dan ook 
helemaal klaar voor een mooie plek op de diverse tuintafels in Lijnden en 
Boesingheliede. 
 
Verder was het vooral erg gezellig. Ondanks het slechtere weer (of misschien 
wel juist dankzij het slechte weer) waren ongeveer 65 mensen bij deze 
burenontmoeting. Er waren ook weer wat nieuwe gezichten, fijn om elkaar zo 
als buren te ontmoeten.  
Er werd nog lekker nagekletst over de buurt-barbecue, en zeker over het weer 
en de windhoos die de avond ervoor over Boesinheliede raasde. 
 
 
 

mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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Wandelen vanaf de witte voet/fietsbrug op maandagavond 
Op de burendag bleek dat er onduidelijkheid was wanneer, waar en hoe laat er 
gewandeld wordt in Lijnden. 
Dit is op de maandagavond, vanaf 19.30 uur.  
Start vanaf de witte voetgangers-/fietsbrug over de Hoofdvaart. Ter plaatse 
wordt dan besloten welke route gewandeld wordt. 
Wilt u graag een keer meelopen kom dan gerust.  
Of stuur een mail naar ons secretariaat. secretaris@dorpsraadlijnden.nl   
 
 
Workshop bij Blue Print Amsterdam in Lijnden  
Op zondag 6 oktober verzorgde Celia Geraedts 
namens de dorpsraad een workshop textiel indigo 
verven voor inwoners van Lijnden en Boesinghe-
liede, in haar atelier naast haar woning. 
 
Acht deelnemers hadden zich aangemeld en werden 
door Celia en Nina ontvangen met koffie, thee en iets 
lekkers. Celia gaf een uitleg over Indigo en liet een 
filmpje zien. Daarna mocht iedereen kiezen wat te 
maken en met welke techniek. Iedereen ging aan de slag. Het moeilijkste was 
om het werkstuk uit te laten druipen boven de vloer en niet boven het vat. 
Na vaak dompelen en het uitspoelen ging iedereen met een indigo sjaal, 
bandana of tas naar huis. 
We willen Celia bedanken voor haar gastvrijheid. 
 
 

Kerstbomen 
Ook dit jaar sponsoort de gemeente voor onze 
twee kernen, Lijnden en Boesingheliede, een 
kerstboom. Het plan is om deze voor Lijnden neer 
te zetten aan de dijk bij Hoofdweg westzijde bij de 
containers van de nieuwbouw woningen of op het 
Lijndenplein. In Boesingheliede komt de 
kerstboom op de vaste plek op de hoek van de 
Schipholweg en de IJweg. 
Gezellig om in de donkere dagen voor kerst een 
verlichte boom te zien bij het binnen komen van 
Lijnden of Boesingheliede. 
 
 
 

Kerstbomeninzameling zaterdag 11 januari  
 

mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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U heeft uw kerstboom waarschijnlijk nog niet eens gekocht, laat staan versierd 
met kaarsjes en ballen. Toch gaan wij het al hebben over het weer afvoeren van 
dat stuk gezelligheid.  
 
Volgend jaar, op de eerste maandag van januari, worden de kerstbomen in 
Lijnden weer ingezameld door de Meerlanden. Uiteraard kunt u uw boom 
aanbieden volgens de afvalkalender van de Meerlanden, maar we vragen u 
eigenlijk om dat vooral niet te doen! 
 
Gezelliger en vooral leuker voor de kinderen is het, als 
u de boom na maandag 6 januari aan de openbare 
weg legt zodat de bomen door de kinderen verzameld 
en zaterdag 11 januari ingeleverd kunnen worden. 
 

Graag wel even de slingers en andere versieringen 
eruit halen. 
De bomen kunnen worden ingeleverd tussen 12 en 
13.00 uur bij de container op het Lijndenplein. 
 

Daar zal Els weer staan met glühwein voor de volwassenen. Maar belangrijker, 
met voor iedere boom een lootje. Met de lootjes worden tijdens de Winterborrel 
dan weer leuke prijzen verloot. 

 
Winterborrel zondag 12 januari 2020  15.30 - 18.00 uur 
 

Het Verscholen Vossennest werd als aangename locatie ervaren tijdens de 
burendag. Centraal gelegen, knus, gezellig. Daarom willen we de winterborrel 
dit jaar ook in Het Verscholen Vossennest houden. Graag horen we wat u ervan 
vindt. 
De jaarlijkse winterborrel is dit jaar op zondag 12 januari van 15.30 - 18.00 uur 
in Het Verscholen Vossennest aan de Raasdorperweg. (waar ook de Burendag 
werd gehouden). 
Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u uw dorpsgenoten het 
beste wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Op die middag zal Els de prijzen uitdelen aan de kinderen, die de lootjes hebben 
verdiend met het ophalen en inleveren van de kerstbomen. 
Daarnaast organiseren we weer een prijzenronde met het rad van avontuur. Al 
met al de moeite waard om uw gezicht te laten zien. Graag tot 12 januari. 
 
Boerenkool-middag op donderdag 23 januari 2020: IEDEREEN WELKOM 
 

De dorpsraad wil u graag uitnodigen voor een boerenkool etentje in ons 
dorpshuis De Vluchthaven. We willen het samen laten vallen met de 



____________________________ ____________________________ 
 

- 11 - 

 

donderdagmiddag van de ouderensoos. Dus als u het leuk vindt, kunt u al om 
13.00 uur komen voor koffie en een kaartmiddag, maar dat bent u natuurlijk niet 
verplicht. 
 
Als u alleen voor de boerenkool gaat, dan bent u vanaf 17.00 uur welkom. Het 
wordt u gratis aangeboden, inclusief drankjes.  
We worden gesponsord door Albert Heijn 
Badhoevedorp en groentenspeciaal-zaak Spronk uit 
Badhoevedorp. 
Het wordt eigenlijk een heus driegangen diner, want 
er is iets vooraf en later nog een toetje. 
U kunt zich opgeven tot 16 januari bij Rechell 
Brugmans.  Dat kunt u op de donderdagmiddag doen 
in De Vluchthaven, telefonisch (0624759682) of via 
brugmans54@kpnmail.nl 
 
Graag aangeven met hoeveel personen u komt.  
Geeft u ook even aan of u vegetarisch eet,  
dan kunnen we daar rekening mee houden.  
De rookworst en gehaktbal kunt u zelf laten liggen, 
maar de spekjes doen we er dan niet doorheen. 
Andere dieetwensen kunt u ook opgeven. 
 
Gewoon een gezellige maaltijd met uw dorpsbewoners in deze donkere tijden. 
Van harte welkom en graag tot 23 januari. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
 

Dit jaar (2019) is er alleen op maandag 25 november nog een bestuurs-
vergadering. 
Volgend jaar (2020) zijn de eerste twee vergaderingen op maandag 27 januari 
en 24 februari. In december 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   
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Deze website is helemaal bijgewerkt en voorzien van allerlei achtergrond 
informatie over Lijnden en Boesingheliede en gebeurtenissen.  
Wij nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. Zo leest u de nieuwste 
informatie over allerlei gebeurtenissen in Lijnden en Boesingheliede. 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 nog steeds een 
(mede)webbeheerder voor onze website. Zie de oproep hiervoor in deze 
Boeselijn! 

 
Veel gezelligheid en vogeltaartjes op de burendag in het Verscholen Vossennest.  
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Workshop 
  

Nadat ik al een aantal buurt-activiteiten had gemist, sloot ik  
me zondag 6 oktober aan bij de deelnemers van de indigo-workshop  
van Bleu Print Amsterdam bij ons aan de Hoofdweg in Lijnden. 
 
We werden hartelijk ontvangen in het atelier door Celia en medewerkster Nina. 
Na de koffie of thee met wat lekkers vertelde Celia over haar bedrijf en achter-
gronden van de verfstof Indigo. Het is een basis voor denim.  
 
Landwerkers hadden rond Nîmes kleding in de bijzonder blauwe kleur. Vincent 
van Gogh vertelde er al over. (de Nîmes= van(uit) Nîmes: zie het ontstaan van het 
woord denim). 

 
Over het proces van plant tot verfstof was er een mooi verhaal, foto’s en een 
filmpje. Vooral het toevoegen van zuurstof, in een groot bassin, door mannen 
die het water bewegen, fascineerde me. 

Na een tweede bakkie 
gingen we aan de slag. De 
verf-ton was al klaar 
gemaakt door Nina. 
We konden eerst even 
oefenen met een klein 
stukje stof van 
verschillende materialen. 
Zijde, katoen, grovere 
katoen etc. 
De stof eerst langzaam in 
het verfbad laten zakken, 
en na een minuut er weer 
rustig uithalen.  

 
Het aller-moeilijkste: niet laten uitdruppen boven de ton. Bij iedere druppel komt 
er ook weer zuurstof bij het verfbad, en dat komt de werking niet te goede. 
 
Daarna kwam het echte werk. Een sjaal, bandana of katoenen tas eerst 
afbinden om mooie patronen als resultaat te krijgen. Er werden diverse 
mogelijkheden voorgesteld en besproken. Iedereen ging enthousiast aan het 
werk. Bijzondere bolletjes, rolletjes en pakketjes werden in de verf onderge-
dompeld.  
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Steeds één minuut in het verfbad, daarna één minuut “luchten” zodat de zuurstof 
zijn werk kon doen. En de druppels niet in het verfbad, maar in de lekbakken 
laten vallen…. 
Een grote zandloper hield de tijd bij. 
 
Tot slot werd alles goed 
uitgespoeld met water op een 
praktisch rek boven de wasbak. 
Wat een verrassing om te zien 
wat er uiteindelijk gecreëerd was.  
Iedereen was erg tevreden over 
het eigen werkstukje. Lopend 
naar huis wapperden de 
prachtige sjaals droog. 
 
Het was een gezellige, leerzame 
en vooral leuke buurt-activiteit. 
Dank aan Celia en de dorpsraad. 
 
Els 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 

Verhuizen 
 
 
In 1939  ben ik, Wim Ganzinotti, in de Lijnden op de dijk geboren en op mijn 
25ste ben ik met Marianne (uit Brabant) getrouwd. 
 
In 1964 zijn we verhuisd van de Lijnderdijk naar de Raasdorperweg 
waar wij 3 kinderen hebben gekregen. 
 
Na 80 jaar met veel plezier in de Lijnden te hebben gewoond, (Marianne 55 jaar)  
gaan we nu verhuizen naar Akersloot. 
 
Tot ziens! 
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Genesius 

Beste lezer, 
Toneelvereniging Genesius speelt zaterdag 23 en 30 november de voorstelling 
"Kunstmest", een eigentijds blijspel geschreven door Jo Snoeren. De 
voorstelling begint beide avonden om 20:00 uur, de zaal is open om 19.30. 
 
Beate Broekhuis bekleedt 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.  
De allereerste opwinding wordt echter veroorzaakt door Rita, een letterlijk 
binnenvallende actrice van een eerdere toneelvoorstelling waarin Dirk gespeeld 
heeft. Ondertussen deelt Beate haar ongenoegen over de misgelopen promotie 
met haar goede vriendin Wilma. 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.  
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. 
Maar er breekt pas echt paniek uit als er geheime en strikt vertrouwelijke 
documenten uit de kluis van Beate worden gestolen... 
 
Vluchthaven Schipholweg 649 lijnden.  Parkeren gratis 
30 november live muziek door Joop.  
Kaarten aan de kassa 23 november € 6,00 en 30 november € 7,50  
We zouden het leuk vinden U te verwelkomen! 
 

Groet Annet Meijer, Genesius 
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Familieberichten 
 
 

De redactie van uw buurtblad hoorde van het overlijden van 

 de aan de Hoofdweg Westzijde wonende 

heer    Spring in ’t Veld    op 4 oktober jl. 

 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Ik ben vertrokken naar het land van ooit 

Met vriendelijke groet 

Bene Knoop 

 
Dit is de tekst op de kaart waarmee Bene zijn overlijden aankondigt. 

 

Op 2 november is hij op bijna 79-jarige leeftijd overleden.  

Hij woonde al heel lang aan de Hoofdweg Oostzijde 

 

Het leven was zijn feest 
 
 
 

Wij wensen de families en vrienden veel sterkte 
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Schilderclub 
 

Hallo iedereen.  
 
Ik wil namens de schilderclub in Lijnden 
graag reclame maken voor onze club. 
 
De club komt iedere dinsdagochtend in de 
Vluchthaven bijeen om daar te 
schilderen/tekenen. 
 
Daarbij worden allerlei materialen gebruikt zoals olieverf, acryl, aquarel en 
sommige mensen tekenen. 
 
Het is heel erg informeel.  
Er wordt geen les gegeven, maar iedereen  helpt elkaar. 
 
De prijs is niet erg hoog, omdat we samen de huur van de zaal opbrengen en 
daarnaast uiteraard nog de gebruikte koffie en thee betalen. 
 
Alles dus leuk, maar er is wel een probleem:  
 
 WE HEBBEN NIET VEEL LEDEN.  
 
Sommigen vallen af door leeftijd. Anderen door verhuizing. 
 
Dus: Heeft u interesse om te schilderen of tekenen, kom eens kijken in de 
Vluchthaven op dinsdagochtend. 
 
We beginnen om 09.30 uur. Altijd met een kopje koffie of thee. 
We stoppen om ongeveer 12.00 / 12.30 uur. 
  
Vriendelijke groeten 
  
Arien Klomp 
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Schiphol - overlast 
 

Begin dit jaar stuurde Louis van Daalen een mail aan de heer Benschop. Hij 
had zijn directe mailadres bij Schiphol gekregen, onder de voorwaarde dat hij 
dat slechts 1 keer zou gebruiken. Louis verwachtte daar in elke geval een 
reactie op, maar dat is tot op heden niet gebeurd. 
Het is zijn laatste hartenkreet over de Schiphol-overlast. 
 
 
Geachte heer Benschop, 
 
Allereerst dank voor het doorgeven van uw mailadres. Ik refereer aan ons 
huiskamergesprek te Badhoevedorp, waarvan u de notulen heeft ontvangen. 
 
In de inmiddels 15 jaar dat ondergetekende en echtgenote zich hebben 
ingespannen om de vermaledijde noordelijke uitvliegroute tussen Zwanenburg 
en Lijnden in te laten lopen (de zogenaamde Greenhub SID), is mij duidelijk 
geworden dat wij uitsluitend nog meer overlast gaan krijgen in de toekomst. 
 
Conform de wens van de heer van Ojik is de route destijds in het Alders-akkoord 
vastgelegd tussen Badhoevedorp en Zwanenburg. Dat is geen verzinsel van 
mij, maar informatie persoonlijk ontvangen van de heer Rob van de Brink, 
toenmalig wethouder van Velsen en inmiddels helaas overleden. Ook de 
voorvechter van de Greenhub SID Ebe Hesterman uit Badhoevedorp is 
overleden. Andere medestrijders trokken zich al eerder terug, wetende dat dit 
een gevecht tegen windmolens werd. De route die nu gevolgd wordt biedt 
namelijk de meeste capaciteit. 
 
Direct onder deze route ligt Lijnden, wat niemand zich realiseerde, behalve een 
aantal bewonersgroepen die allemaal te hoop liepen tegen dit besluit in de 
Focusgroep Parallel Starten, maar door van Ojik werden afgeserveerd met de 
dooddoener dat dit allemaal zo afgesproken was aan de Alderstafel. Destijds 
hebben wij (mijn echtgenote en ondergetekende als bestuursleden van de 
Dorpsraad Lijnden) de heren Haverkort en van Ojik middels een niets aan de 
verbeelding overlatende presentatie duidelijk gemaakt dat het “crying wolf” van 
Zwanenburg onterecht was.  
 
Het via NOMOS gemeten geluid in Lijnden is - met tussen 20 en 30% van de 
noordelijke starts via de Zwanenburgbaan - hoger dan de NOMOS metingen in 
Zwanenburg waar het aantal vliegbewegingen een factor 4 hoger is.  
Tel daarbij de vliegbewegingen op de Polderbaan mee en u begrijpt dat de 
intensiteit van het geluid in Lijnden vele malen hoger ligt dan in Zwanenburg. 
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De enige oplossing blijft dus een verhuizing naar rustiger oorden. Dat besluit is 
inmiddels - met zeer veel pijn in het hart - genomen en de woning is voor 90% 
zeker verkocht, dankzij de huidige overspannen woningmarkt. Voorheen 
stonden deze woningen “onder water”. De waardevermindering van de 
woningen in Lijnden was zo’n 30% hoger dan vergelijkbare woningen die zich 
niet direct onder een aanvliegroute bevonden.  
 
Een andere woning kopen in hetzelfde gebied is gezien de prijsontwikkeling 
rond Amsterdam geen haalbare kaart. Derhalve hebben wij het noordelijker 
gezocht - in West-Friesland - en inmiddels daar ook een passende woning 
gevonden. 
 
Voor ons de enige mogelijkheid om enigszins rustiger te gaan wonen dan op dit 
moment het geval is. Het nadeel is dat wij voor ons werk dus elke dag in de file 
gaan staan en de woon/werk route v.v. niet alleen anderhalf uur langer is, maar 
de reiskosten ook aanmerkelijk zullen gaan stijgen. 
 
Het Schiphol dossier heeft mij en mijn vrouw zeer veel tijd en moeite gekost. Wij 
hebben u tijdens het huiskamergesprek in Badhoevedorp voldoende informatie 
gegeven om aan te geven dat de huidige uitvliegroute onhoudbaar is voor de 
omwonenden die daar rechtstreeks mee te maken hebben. U zou uitzoeken of 
in elk geval bij het niet in gebruik zijn van de Polderbaan de route op een andere 
wijze kan worden gevlogen. Ik ben erg benieuwd of daar mogelijkheden voor 
zijn. Een kleine wijziging (500 meter westelijk) betekent al een enorme verschil 
zoals wij kunnen constateren bij de wat zwaardere vliegtuigen die de draai naar 
rechts niet kunnen maken. 
 
Over het kostenaspect zijn door de jaren heen door 10-tallen Lijndenaren vele 
zaken uitgevochten met het Schadeschap en de Stichting leefomgeving tot aan 
de Raad van State toe. Maar vrijwel alle gevallen werden afgewezen. Dat 
maakte het wonen in Lijnden extra zuur, omdat wij - naast de waarde-
vermindering van de woning - in 2015 tevens een groot deel van de Schiphol 
isolatie hebben moeten vervangen à raison van € 10.000,-.  
Daarbij komt dat de onverwachte wijziging van de uitvliegroute een gevolg was 
van een “invoerfout” van de zijde van Schiphol/LVNL. Maar het principe dat de 
vervuiler betaalt ging hier helaas niet op. 
 
Een vertrekpremie lijkt dan ook op z’n plaats voor diegenen die hier weg willen 
wegens de nadrukkelijke aanwezigheid van Schiphol.  Voor ons komt dit te laat, 
als het er ooit van komt.  
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Ik wil er - voor toekomstige schrijnende gevallen in Lijnden - toch voor pleiten 
dat een compensatie op zijn plaats is, al was het alleen maar voor de kosten die 
een verhuizing met zich meebrengt. (In ons geval niet alleen de € 10.000 Euro 
extra onderhoud voor het dak, maar ook de verhuiskosten en de bijkomende 
kosten zoals makelaarscourtage en kosten notaris. Bij elkaar ook nog eens zo’n 
10.000,- Euro.) 
 
Wij vinden het bijzonder jammer om uit Lijnden te vertrekken, maar het 
afgelopen jaar bleek de bekende druppel die ons tot vertrek heeft doen 
besluiten. Ook het NOMOS meetpunt zal daardoor van onze woning moeten 
verdwijnen. Er is inmiddels overleg over de verplaatsing naar het Dorpshuis 
zodat het meetpunt in elk geval behouden kan blijven voor Lijnden. 
 
Spijtig genoeg kunnen we onze eigen bedrijven niet meeverhuizen uit 
Amsterdam-Westpoort. Die bevinden zich namelijk direct onder dezelfde 
noordelijke uitvliegroute :-)  
 
Ons vertrek heeft daarbij ook het karakter van “de strijd staken” en normaal 
gezien zit opgeven niet in onze genen, maar na 15 jaar vinden we het welletjes. 
Uiteraard zal de Dorpsraad ook op zoek moeten naar een andere kiesman ORS 
en beheerder voor de plaatselijke beveiligings apps. 
 
Wij betreuren de gang van zaken, maar wensen u tegelijkertijd veel wijsheid in 
dit dossier. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kasia & Louis van Daalen 
 

*-*-*-*-*-* 
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Wij lazen in de krant en op internet: 
 
Windhoos vrijdagavond 27 september 22.15: 
 
Omgewaaide bomen en rondvliegende dakpannen; veel schade door windhoos 
in Boesingheliede 
 
Een windhoos heeft vrijdagavond voor veel schade gezorgd in Boesinghe-liede. 

Zo zijn er meerdere bomen zijn omver gewaaid langs de IJweg. Een tak kwam 

terecht op een geparkeerde auto, waardoor de voorruit is gebarsten.  

 

De brandweer kwam ter plaatse om een omgevallen boom in stukken te zagen. 

Daarnaast waaiden er bij diverse woningen pannen van het dak. Die zijn op 

straat terecht gekomen. Enkele daken moesten worden afgedicht. 
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Petanque Lijnden 

Tête à tête toernooi 12 oktober 2019 
 

Na aandringen van diverse leden is er na vele jaren van ontbering een Tête à 
tête toernooi georganiseerd aan de Schipholweg te Lijnden. Bij een tête à tête 
toernooi speel je niet in een koppel, maar “ieder voor zich”, één-tegen-één. 
 
Er hadden zich 22 personen opgegeven en we hadden afgesproken dat er vier 
partijen zouden worden gespeeld. Vanaf 10.00 uur kwamen de eerste spelers 
zich melden aan de wedstrijdtafel om zich in te schrijven voor het toernooi dat 
om 10.30 uur zou beginnen.  
Na de inschrijving legde de wedstrijdleider de deelnemers uit wat voor hem 
vandaag de bedoeling was. Zeker omdat dit toernooi er een was, om uit te 
proberen om dit weer terug te laten keren op de toernooikalender, maar dan in 
competitie verband.  
 
Ook Arie onze scheidsrechter voor vandaag gebruikte dit toernooi om de spelers 
te laten wennen aan het goede gebruik van de cirkel. Daarnaast lette hij 
natuurlijk ook op de normale spelregels NJBB. 

 
Daar we met 22 spelers waren en we maar 10 
binnen banen hebben moest er telkens één 
partij wachten of de andere optie was buiten 
spelen. 
De wedstrijdleider riep elke tête à tête op en 
deze kon gelijk beginnen aan de partij.  
Er worden 4 partijen gespeeld en na afloop 
moeten beide spelers de uitslag aan de tafel 
komen doorgeven. De eerste ronde verliep 
rustig met daarin één lange partij van 13 - 12 
en van de tegenstander natuurlijk 12 - 13. 
 

Na deze eerste ronde had Nettie, die voor 
hun vandaag de kantine verzorgde, een 
kopje soep, broodje en natuurlijk ’n kopje 
koffie of thee. Na een klein kwartiertje was het 
tijd voor de tweede ronde. 
Na deze partij kregen de spelers een langere 
rust pauze om rustig te eten en te drinken in 
de kantine en zich te prepareren voor de 
aankomende partij. 
 



____________________________ ____________________________ 
 

- 24 - 

 

 

We kunnen spreken van een geslaagde jeu de boules dag achter het dorpshuis 
te Lijnden. De animo was zo goed dat er al geopperd werd om deze vorm op de 
toernooikalender aan te brengen maar dan in competitie. 
 
Na afloop van de 4e partij kon de wedstrijdleider de standen van vandaag gaan 
opmaken. Vooruitlopend van de uitslag bedankte hij eerst Nettie voor het goede 
verloop in de kantine en de mensen die haar hebben ondersteund . 
Arie, de scheidsrechter van vandaag, en Freek, de wedstrijdleider werden door 
een luid applaus bedankt door de aanwezige spelers. 
Er waren 3 spelers die alle vier hun partijen wisten te winnen. 
 

1e plaats voor Bonfils Blerou met een score van 33 punten  

2e plaats voor Arie Blom met een saldo van 33 punten 

3e plaats voor Sefina de Ridder met een saldo van 27 punten 
  

 
 

Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking deze dag, want zonder u lukt 

het niet om dit toernooi te realiseren.   

Bedankt allemaal. 

 

Tekst Freek Vogelaar  

Foto’s Ger Tates 
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Avond- en 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 Verwijskliniek Hugo. 24 uur / dag, 7 dagen per week 
  De Heining 10,  Zwanenburg Telefoon 020 3080 750. 
  Of Dierenartspraktijk op de Dijk, Lijnden. Tel. 023 8222 308 
 
 

Weekenddiensten Tandarts  
 

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

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

www.mondzorgpoli.nl,  info@mondzorgpoli.nl. 

  

http://www.mondzorgpoli.nl/
mailto:info@mondzorgpoli.nl
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Telefoonnummers om te onthouden 
 
Alarmnummer 1-1-2   Politie, brandweer & ambulancedienst 
Politie geen spoed   0900 8844 www.politie.nl 
Wijkagent Lijnden - Oost (en  Badh’dorp) Roos Roelofs, Danièlle Paky 
Wijkagenten Lijnden-West en B’liede Kasper Rooyackers, Arjan Schut  
 

Openingstijden politie: 
Politie Halfweg, Haarlemmerstraatweg 51 bezoek op afspraak, tel. 0900 8844  
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 800 ma-vr 9.00-22.00u, za-zo 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 - 21:00 uur 
 

Telefonische hulpdienst   020 675 7575  of  0900 - 0767 
 De Luisterlijn   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 Nrd-Holland-zuid 088 8113 680 
Thuiszorg Amstelring   0900 1866 
 

Biologische volkstuintjes Lijnden wvhoorn@quicknet.nl  

http://www.politie.nl/
http://www.meerwaarde.nl/
http://www.bezoekbas.nl/

