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Uw buurtblad de Boeselijn    
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  10 april en 19 juni  
Kopij graag 10 dagen eerder inleveren. e-mail: els@dikkes.nl 
 

Redactieleden: Lia Kooter, Els Dikkes en Ernst van Woerkom 
Redactie- Els Dikkes, Hoofdweg 64, 1175 LB Lijnden, tel  023 - 555 1426 
        adressen: Ernst van Woerkom, Schipholweg 647, Lijnden 023 - 555 1622 
Kopieerwerk: ‘t copy shoppy, Lijnden 
 

Geplaatste artikelen of berichten, ondertekend door een persoon of namens 
een vereniging of club, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. 
 

De Boeselijn staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 6624 9430.  

Het hotel na de storm 
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Agenda 

di 25 febr  20.00 Vluchthaven jaarvergadering Dorpsraad 

za 29 febr  schrikkeldag 

zo  29 maart 02.00    Begin zomertijd: 02.00 wordt 03.00 uur 

 

Vergaderdata Dorpsraad 
 
di 25 febr 21.00 uur Vluchthaven (na de jaarvergadering) 

ma 30 maart 16.00 uur Vluchthaven 

ma 20 april 16.00 uur Vluchthaven 

 
Uitvoering Genesius 
     
za   28 maart  20.00 Vluchthaven   “De fanclub” van Marcel Kragt  

za   4 april 20.00  Vluchthaven   “De fanclub” van Marcel Kragt 

      met live-muziek en bal na 

  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
 
do 19 maart Lijnden oost- en westzijde textiel inzameling 

ma 30 maart Lijnden oostzijde inzameling takken naast GFT-afval 

wo 1 april Lijnden west en B’liede inzameling takken naast GFT-afval 

 
 

Klein Chemisch Afval – KCA wagen 

di   7 april Lijnden, Vluchthaven 12.30 - 13.00 uur 

di   7 april Bushalte Boesingheliede 13.15 - 13.45 uur 

di 21 april Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 
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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 

 
 
 
 

*-*-*-*-* 

 
 
 
Aan de lezers van de Boeselijn die aan de Ringvaartdijk wonen:  
 
De nieuwsbrief van de Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlem-

mermeer, bestemd voor de bewoners aan de ringvaart,  staat in zijn geheel op 

de website van de Dorpsraad Lijnden & Boesingheliede:  

www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl.  

 
Indien u niet over internet beschikt kunt u de tekst op papier vragen aan Jos 
Weel, Hoofdweg 69, Lijnden. 
 

http://www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl/
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Van de redactie 

U zit nu te lezen in de nieuwe Boeselijn van februari 2020. Dit is alweer de 42e 
jaargang en nummer 324. De Boeselijn is volgens deze telling in 1979 gestart 
met verschijnen. Dat klopt niet helemaal, want in januari 1976 verscheen de 
eerste editie van dit dorpsblad. Ergens in de tussenliggende jaren is ons 
buurtblad drie jaar niet verschenen.  
Bij gebrek aan vrijwilligers of bij gebrek aan enthousiasme gebeurt zoiets 
weleens. Inmiddels komt dit blad al weer jarenlang 5 keer per jaar bij u in de 
brievenbus. En elke keer is daar een groot aantal mensen bij betrokken om dit 
voor elkaar te krijgen. Soms met hangen en wurgen en soms lukt het opeens 
zomaar. Al 42 jaar lang zijn veel vrijwilligers bij de Boeselijn betrokken 
geweest. Wat ook al die tijd een constante factor is geweest: de mooie 
verhalen die te vertellen zijn. 
 
Bij toeval staan er in deze Boeselijn twee verhalen van oud redactieleden die 
iets vertellen over de tijd dat zij betrokken waren bij Lijnden, Boesingheliede 
en de Boeselijn. Leuke verhalen over een tijd die voorbij is, maar wel over 
mensen die iets betekend hebben voor onze dorpen en waar wij nog steeds 
de vruchten van plukken.  
 
Voor ons was het weer een goede gelegenheid om terug te gaan naar de doos 
met oude Boeselijnen. Vandaar ook dat wij zo goed weten dat de eerste 
Boeselijn in 1976 verscheen.  
Twee jaar daarvoor was de Vluchthaven geopend en was er behoefte aan het 
nieuwsblad voor alle verenigingen die onze dorpen telden en waarin met de 
dorpsbewoners kon worden gecommuniceerd. 
 
De achterpagina is al zo leuk om te zien. Daarop de Haarlemmermeer met alle 
kernen. Te zien is dat het allergrootste gedeelte van onze polder nog 
onbebouwd is. Je kunt het je haast niet meer voorstellen hoe dat toen is 
geweest. Een polder vol met blokken van 2 bij 3 km en volop ruimte voor de 
landbouw.  
In het blad keurig gestencilde pagina’s. Een pagina opleuken met plaatjes of 
foto’s kon nog niet. Wel valt op hoeveel verenigingen toen actief waren in onze 
dorpen. Zo had Boesingheliede de buurtvereniging ”Kindervreugd” en Lijnden 
“buurtvereniging Lijnden”. Beide verenigingen deden heel veel samen en 
maakten vanaf de opening van de Vluchthaven gezamenlijk gebruik van het 
buurthuis.  
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In de eerste Boeselijn lezen we over het initiatief van een werkgroep “Lijnden 
in Last” die zich wil inzetten om iets te doen aan het steeds meer toenemende 
vliegverkeer. In deze Boeselijn leest u een artikel van onze eigen Louis van 
Daalen over het antwoord dat hij ontving van Schiphol directeur Benschop. 
Sommige dingen veranderen niet in 44 jaar… 
 
En nu na 44 jaar is uw buurtblad er nog steeds en doen wij elke uitgave ons 
best om een leeswaardig blad uit te geven. Wij denken dat het wederom is 
gelukt. 
 
Veel leesplezier in uw Boeselijn. 
De redactie. 
 
 
 
  De achterkant van de  
  eerste jaargangen van  
  de Boeselijn 

 
  



____________________________ ____________________________ 
 

- 6 - 

 

Nieuws van de dorpsraad 
 
Kerstbomen 
Het is al weer een tijd geleden. Zo lijkt het in ieder geval wel 
voor alles dat zich in 2019 afspeelde. 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 in volle glorie zien staan in Lijnden aan de dijk bij Hoofdweg 
westzijde op de container van het bouwbedrijf dat daar de nieuwe woningen 
bouwt 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 11 januari 2020 tussen 11.00 en 12.00 uur stond de container 
van de Meerlanden weer klaar zodat de kinderen in Lijnden de kerstbomen 
konden komen inleveren. 
Dit jaar zat de afhaalagenda van de Meerlanden een beetje dwars omdat 
daarin was geregeld dat de bomen al in de week voor 11 januari bij het GFT 
werden opgehaald. 
Om dit nogmaals onder de aandacht te brengen en ook om nogmaals te laten 
weten dat de Winterborrel dit jaar op een andere locatie was zijn er in het 
eerste weekend van dit jaar nog minipamfletten verspreid. 
Dit was een superactie van de redactie van de Boeselijn. 
Als altijd was er weer voor iedere boom een lootje, een 
zakjes chips (voor ieder kind 1) en het snoeptrommeltje 
voor de volgende bomen. Een glaasje glühwein voor de 
volwassenen die meekwamen of even een praatje kwamen 
maken. De lootjes konden worden ingeleverd tijdens de Winterborrel voor 
prijzen. 
Al met al zijn er meer dan 50 bomen ingezameld.  
Wij hopen wel dat volgend jaar het ophaalmoment beter aansluit bij de 
afhaalagenda van de Meerlanden. Want helaas zijn er een aantal bomen aan 
de straat blijven liggen. Uiteraard hebben we dit bij de gemeente gemeld. 
 
Winterborrel  
De Winterborrel hielden we dit jaar op zondag 12 januari vanaf 15.30 uur in 
het verscholen Vossennest. Deze locatie hadden we gekozen op verzoek van 
een aantal inwoners die bij de BBQ deze zomer bij het Vossennest en op de 
burendag in september waren geweest. Tijdens de burendag waren we 
vanwege het slechte weer uitgeweken naar het Vossennest. 



____________________________ ____________________________ 
 

- 7 - 

 

 
We begonnen zoals altijd met een glaasje glühwein voor alle volwassenen. 
We spraken elkaar weer onder het genot van een (gratis) hapje en drankje. De 
prijzen voor de lootjes die de kinderen een dag ervoor voor hun kerstboom 
hadden gekregen werden verloot. Dit was allemaal georganiseerd door Els. 
Alle kinderen hadden in ieder geval 1 prijs. En zij die meer kerstbomen hadden 
gebracht zelfs nog meer prijzen. Verder was er een tafelvoetbal-tafel en een 
kinderspeelhoek voor de kinderen.  
 
Norman was uitgenodigd om voor muziek te zorgen. Hij zong er ook bij. Een 
aantal mensen waagden zelfs een dansje tijdens zijn optreden. 
Bedankt Norman en fijn dat je dit wilde doen. 
Tussendoor was het tijd voor een verloting van diverse prijzen, deels gekocht 
en deels gratis aangeboden, door plaatselijke bedrijven. Waarvoor onze dank. 
En dan vooral aan Connie voor het verzamelen en regelen van al deze prijzen. 
 
 
Boerenkool-maaltijd op donderdag 23 januari 2020 
De dorpsraad nodigde u in de vorige Boeselijn uit voor een boerenkool-etentje 
in ons dorpshuis De Vluchthaven. Dit hebben we samen laten vallen met de 
donderdagmiddag van de ouderensoos.  
Om 13.00 uur begon zoals altijd de soos met een bakje koffie en daarna werd 
er gekaart. Vanaf  16.30 uur kwamen er nog een aantal belangstellenden bij. 
Zo ging de maaltijd met 40 gasten van start. 
De maaltijd begon met een voorgerecht: meloen met ham. Daarna uiteraard 
de boerenkool. De heerlijke boerenkool was zonder spekjes gemaakt, en 
iedereen kon die naar wens toevoegen. Met een gehaktbal en/of rookworst. 
 
Tijdens het drankje vooraf aan de maaltijd vermaakte Els de gasten met een 
leuke (muziek) quiz met vragen over de jaren 50. Een leuke inkopper tijdens 
deze gezellige maaltijd. 
Wil Blauwhoff droeg nog een mooi gedicht voor over  “Van Waterwolf tot 
drooggevallen meer”. De maaltijd werd afgesloten met voor iedereen een 
lekker wolkentoetje of kopje thee/koffie. 
Het was heel gezellig om zo met zijn allen te eten. 
We werden gesponsord door Albert Heijn Badhoevedorp en groenten 
speciaalzaak Spronk uit Badhoevedorp. 
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Genesius 
 
Dag Allemaal, 
 
We zijn weer druk bezig met de repetities: op 28 maart en 4 april spelen we 
voor U de komedie “De fanclub” van Marcel Kragt. Het is weer een leuk stuk! 
Iedere dinsdagavond repeteren we van 20.00 tot 22.30 in de Vluchthaven te 
Lijnden….. 
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 we 
weten dat er ook nieuwe mensen in Lijnden zijn komen wonen… Kom een 
keer kijken zou ik zeggen……………. Misschien word U wel enthousiast en 
krijgt U ook zin om mee te gaan doen!  
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. 
 
In “Heino’s fandag” zien we vier vriendinnen Ans (secretaris van de Heino 
Fanclub Nederland), Els, Betsie (voorzitter) en Lies.  
Zij hebben ooit in de glorietijd van Heino de Nederlandse afdeling van zijn 
fanclub opgericht. Voor het eerst in tientallen jaren wordt er weer een fandag 
georganiseerd. We treffen de dames in de feestzaal van het dorpshuis van 
Oirsbeek tijdens de voorbereidingen op de ochtend van de fandag. 
Helaas gaat alles wat er fout kan gaan, daadwerkelijk verkeerd, maar de 
paniek breekt pas echt uit als blijkt dat Heino in hoogst eigen persoon de 
fandag komt bezoeken…. 
 
Bent U nieuwsgierig geworden? We hopen U te verwelkomen op één van de 
avonden…. 
De uitvoeringen zijn  op zaterdag  28 maart en zaterdag 4 april  in de 
"Vluchthaven", Schipholweg 649 te Lijnden en beginnen om 20:00 uur.  
De zaal is vanaf 19:30 geopend.  
 
We hebben altijd een leuke verloting om onze kas wat te “spekken”……  
Op 4 april is er live muziek, gratis parkeren.  
Kaarten aan de kassa: 
28 maart 6,00 en 4 april 7,50. 
Graag tot ziens ! 
 
 
Hartelijke groet Annet Meijer, Voorzitter Genesius. 
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OUDERENSOOS LIJNDEN 
 
De soos is inmiddels alweer bijna een maand in het nieuwe jaar aan het 
klaverjassen en wordt nog steeds met groot enthousiasme bezocht ! 
Zo gemiddeld hebben we toch wel meer als 20 bezoekers per middag! 
 
Donderdag  23 januari  was er de jaarlijkse boerenkool maaltijd, georganiseerd 
door de Dorpsraad. 
‘s Middags werd er natuurlijk eerst geklaverjast en om een uur of 5 konden we 
aanschuiven voor de boerenkool. 
De tafels zagen er weer perfect gedekt uit, dankzij het werk van Rechell en 
Riet. Nadat er nog een aantal inwoners uit Lijnden en Boesingheliede waren 
aangeschoven kon de maaltijd beginnen. 
Maar voordat we begonnen met eten, kregen we eerst nog een soort 
Quiz samengesteld door Els Dikkes. We kregen een vragenlijst met vragen 
(herinneringen) uit de jaren 50/60  ook werden er nog beelden bij vertoond, 
wat erg leuk was. 
Iedereen deed ijverig zijn best en het was leuk dat we toch nog wel veel 
vragen uit die tijd goed konden beantwoorden.   
 
Na dit leuke intermezzo, stond er 
een heerlijk voorgerecht van 
meloen met ham  voor ons klaar en 
daarna was het smullen  van de 
boerenkool met worst en een 
lekkere gehaktbal. 
Tussen voor- en hoofdgerecht 
droeg Wil Blauwhoff een gedicht 
voor wat over de Haarlemmermeer 
ging. 
Na nog van een heerlijk toetje te 
hebben genoten, ging iedereen 
voldaan naar huis. 
 
Op naar de volgende soosmiddag: 
elke donderdag vanaf 13,00 uur. 
 
Groetjes,  
Ria 
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Met het oog op de Lijnden 
 
Op een mooie zaterdagmorgen in november in het winkelcentrum aan de Pa 
Verkuyllaan in Badhoevedorp vroeg Els Dikkes mij om iets te schrijven over 
het dorp Lijnden voor de Boeselijn.  
Het makkelijkste is dan altijd om te zeggen, ik heb geen tijd (lees: geen zin) of 
één van die andere mooie excuses om nee te zeggen op een eerlijke vraag. 
Dus zei ik: "Ja, Els dat doe ik". 
 
En ja, dan ga je denken over dat mooie buurtschap tussen Badhoevedorp en 
Zwanenburg. Mijn eerste gedachten gaan uit naar die generatie waar er nog 
maar weinig van in leven zijn.  
 
Over mensen zoals Ome Nico Breedijk, hij werd wel eens de burgemeester 
van Lijnden genoemd en dat was hij ook. Hij zat in het bestuur van het 
buurtschap; de begrafenissen regelde hij, de kerk en ik weet niet bij hoeveel 
verenigingen hij betrokken was. Terecht is het dan ook dat de fietsbrug, achter 
het gemaal over de hoofdvaart, naar hem is vernoemd. 
 
Ook denk ik aan zijn buurman Piet Wezenbeek, een tuinder die ik bijna 
dagelijks op weg naar zijn werk zag fietsen. Piet werkte in de tuin, ik geloof op 
Sloten. 
 
Daarnaast denk ik aan Piet Schrama, de boerenkoolkoning, die liep altijd in 
zijn donkere Manchesterpak, pet op en altijd op zijn klompen, hardwerkende 
tuinders die een gezin te onderhouden hadden. 
 
En dan is er de lange, en o zo rustige Ente Schrama, een boom van een 
kerel, die de laatste jaren van zijn leven op een aangepaste driewielerfiets met 
een rode vlag achterop zijn fiets reed, zodat hij goed zichtbaar was door 
Badhoevedorp en de Lijnden. 
 
Tante Annie Schrama, mag ook niet vergeten worden. Wie kende haar niet, 
zo’n klein, mager vrouwtje, die samen met haar klanten, het café aan de 
Schipholweg bestierde.  
Tante Annie was ook lid van toneelvereniging Genesius en kwam altijd tijdens 
de repetitie op dinsdagavond binnenwandelen. 
 
Zij was, als ik mij goed herinner, souffleuse en zorgde er altijd voor dat de zaal 
eerder de tekst verstond van haar dan van de toneelspelers. 
Ik moest als voorzitter van Genesius nog wel eens een avond openen, het 
publiek welkom heten en de verloting en prijzen aanbevelen. Ik had aan mijn 
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vrouw gevraagd, om even te luisteren naar de reacties in de zaal over mijn 
welkomstwoord. 
Na afloop van het toneelstuk vertelde mijn vrouw dat men het wel goed vond, 
alleen Tante Annie en haar zus Tante Jassie zeiden tegen elkaar; "je kan wel 
zien dat hij kapper is, hij blijft praten.” Een geweldige kritiek van beide dames. 
De week daaropvolgend, vooraf aan de tweede uitvoering, had ik mijn speech 
ingekort. 

Een mens leert soms snel.          

 
Ben van Dijk. 
 
 
 
 
 

De kerstbomeninzameling van Jack en Amy 

 
Emma en Amy hebben een heleboel kerstbomen ingezameld. 
Alleen eentje was wel echt loodzwaar.  
Emma en Amy kregen hem niet vooruit en daarom vroeg Amy haar broer Jack 
om hulp. Jack kreeg de loodzware kerstboom wel vooruit. 
 
De bomen moest je naar een container brengen. 
Daar kreeg je per kerstboom een lootje en je kreeg een zakje chips. 
 
Op zondag ging Amy, Jack, Marscha en Carl naar de loterij.  
Jack heeft de hoofdprijs gewonnen en koos de koptelefoon. 
 
De loterij werd gehouden in de Vossennest.  
Daar heb je een loterij voor kinderen en ouders. 
De ouders hoefde geen lootje te hebben. 
De ouders kregen een houten plank met nummertjes erop, helaas heeft 
Marscha niks gewonnen. 
 
Maar ja het gaat natuurlijk om de 
gezelligheid! 
 
Groetjes Jack en Amy 
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Even Voorstellen. 

 
Hallo Lijnden! 
 

Enkele edities geleden werd in dit blad medegedeeld dat ik de taken van Louis 
van Daalen over zou gaan nemen aangaande de vertegenwoordiging van ons 
dorp in de kiesraad. 
Terwijl ik nog bezig ben met het zoeken naar de juiste vorm, wil ik ons vast 
aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Jelte Faber en ik ben getrouwd met Lyn-Ann. Samen hebben we 
2 dochters. Noémi van 4 en Louise van 9 maanden. Ik werk als Operations 
manager in de voedingsmiddelen industrie bij een prachtig familie bedrijf in 
west-Friesland en Lyn-Ann is werkzaam als ergotherapeut bij een revalidatie-
centrum in Amsterdam.  
In oktober 2017 zijn wij op de Hoofdweg 104 komen wonen. We vinden het 
heerlijk om ruimtelijk en toch centraal te wonen. Wij zijn beide opgegroeid in 
een dorp in Friesland, Lijnden past daarom goed bij ons. 
 
Het is ook ons niet onopgemerkt gebleven dat Schiphol dichtbij is. Ik kan mij 
voorstellen dat er ook bij ons in het dorp gemengd over gedacht wordt. 
Wellicht is Schiphol uw werkgever en bent u dankbaar voor het feit dat u het 
werk om de hoek heeft. Voor de ander kan het juist een dermate storende 
factor zijn in het leven, wat de rust verstoort en dat men niet meer lekker in de 
tuin kan zitten tijdens de mooie dagen en/of wellicht moeite heeft met het 
uitnodigingen van kennissen en vrienden wanneer er oostenwind staat.  
Ik moet zeggen dat het mij is opgevallen dat de zuidwestenwind de afgelopen 
maanden geregeerd heeft. Ik zal mijn best doen u de komende edities op de 
hoogte te houden van hetgeen dat er speelt omtrent de ontwikkeling van 
Schiphol. 
 
Het is u wellicht niet ontgaan dat dit jaar een spannend jaar is voor de 
ontwikkeling van de luchtvaart in ons land. Met regelmaat komt het in het 
nieuws dat Schiphol graag groei ziet in de komende jaren, onder de noemer 
‘’gematigde groei’’ richting de 540.000 vliegbewegingen per jaar. Inmiddels is 
de omgevingsraad uit het overleg met Schiphol gestapt en heeft het kabinet 
een aantal lastige keuzes te maken nu ook Lelystad airport op het punt staat 
van openen. 
 
De rapporten van Remkes hebben de afgelopen maanden het stof doen 
opwaaien over stikstofcrisis en het feit dat iedere vervuiler mee dient te 
werken aan vermindering van de uitstoot.  
Niet alleen de boeren en de industrie, maar ook Schiphol zal hierin moeten 
meebewegen.  
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Naast de perikelen rondom de stikstof speelt ook veiligheid een grote rol bij de 
vraag of de luchtvaart en Schiphol kan groeien. Schiphol heeft de afgelopen 
jaren met toename een aantal incidenten gehad op de banen tijdens het taxiën 
en doorstarten waarbij er gevaarlijke situaties ontstonden.  
Enkele dagen geleden bleek nog dat er in januari geland werd op de 
Zwanenburgbaan terwijl deze nog dicht was.  
 
Ondertussen is de overheid ook nog bezig met de herindeling van ons 
luchtruim en welke naderings- en vertrekroutes er gekozen dienen te worden 
in de toekomst en hoe ander luchtverkeer veilig af te handelen in ons 
luchtruim.  
 
Ik ben nog niet eens begonnen over het geluid wat door veel omwonenden als 
zeer storend wordt ervaren. Wist u dat u via de explane app zelf de overlast 
kunt meten en dat deze metingen daadwerkelijk geregistreerd worden? 
(www.schipholwatch.nl) Kortom, er gebeurt veel in het jaar 2020. 
 
In november is er een eerste  overleg geweest tussen de overheid en de 
omwonenden tijdens een burgertop om gezamenlijk de opties nogmaals te 
bekijken. Er is sprake van een vervolg van deze dag. Ik zal de uitkomsten van 
de ontmoeting in november via de website van het dorp laten delen.   
Één van de ideeën die steeds meer aan ruimte wint, is dat het wellicht alsnog 
beter is dat de boel naar zee verplaatst wordt zodat er ruimte komt voor 
Amsterdam en de Haarlemmermeer om huizenbouw te ontwikkelen waar er 
ook zo’n tekort van is.  
 
Ik wil u tenslotte wijzen op een aantal websites waarop u zelf de een aantal 
ontwikkelingen kunt volgen. 
 

www.schipholwatch.nl  
www.vlieghinder.nl 
www.bezoekbas.nl   
 
Schroom niet om eens aan te bellen en gedag te zeggen.  

Vriendelijke groet, 

Jelte Faber  

  

http://www.schipholwatch.nl/
http://www.schipholwatch.nl/
http://www.vlieghinder.nl/
http://www.bezoekbas.nl/
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Jaarvergadering over 2019, op dinsdag 25 februari 
2020  
 

Inloop is vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur, de 
vergadering eindigt om 21.00 uur 
 

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Lijnden en Boesingheliede hiervoor uit!  
 

Deze jaarvergadering wordt gehouden in de Vluchthaven, Schipholweg 649, 
Lijnden. Tijdens de jaarvergadering zullen o.a. de financiën van 2019 behan-
deld worden. De jaarstukken zijn tijdens de vergadering in te zien. 
 

Wat er verder behandeld wordt, zijn de jaarverslagen, en wat ter tafel komt. 
Het verslag van de jaarvergadering over 2018  gehouden op 14 maart 2019, is 
in deze Boeselijn te vinden. 
Wilt u meer weten over de dorpsraad en wat wij voor Lijnden en Boesinghe-
liede doen, wilt u meedenken en praten 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. 
 
Na de pauze gaan we door met de maandelijkse bestuursvergadering. Hier 
kunt u ook bij aanwezig zijn. Meldt dat dan wel even bij ons secretariaat 
(secretaris@dorpraadlijnden.nl) dan zorgen wij ervoor dat u voor deze 
vergadering ook een agenda krijgt. 
 
Brengparkje en uw papier en karton vanaf 1 januari 2020 
Papier en karton kan helaas niet meer voor de handbalvereniging VOS 
verzameld worden aan de Hoofdweg 69. Dit betekent dat iedereen het papier 
en karton in de papierbakken bij het brengparkje aan het Lijndenplein gooit. 
De papierbak is hierdoor duidelijk veel eerder vol dan wij gewend zijn.  
Wij verzoeken iedereen daarom om karton zo klein mogelijk te maken voor het 
in de bak te gooien. 
Voor bedrijven, waar veel karton vandaan komt, is het mogelijk om een 
karton/papierbak te huren die bij het bedrijf zelf komt te staan. Als de bak vol is 
wordt deze dan door het verhuurbedrijf verwisseld met een lege bak. Hier zijn 
uiteraard kosten aan verbonden, meestal betaalt u per wisseling. 
 

Als de papierbak (of een andere bak) vol is, als er naast de bakken vuil is 
gestort, of op andere plaatsen in en om Lijnden en Boesingheliede, doet u dan 
een melding bij de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/meldingen.  
 

mailto:secretaris@dorpraadlijnden.nl
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Al deze meldingen worden geteld. Bij heel veel meldingen kan de afdeling 
gebiedsbeheer van de gemeente dit onderwerp regelmatig op de agenda van 
Handhaving en Toezicht  krijgen. 
Goed nieuws 
Al een jaar zochten we mensen voor een aantal taken waar bestuursleden van 
de dorpsraad niet aan toekwamen of gewoon weg niet genoeg kennis van de 
materie voor hadden. 
Daarvoor deden wij dan ook steeds een oproep in de Boeselijn. 
We kunnen u gelukkig berichten dat wij inmiddels een tweede beheerder voor 
de VeiligheidsWhattsapp-groep en een nieuwe kiesman voor het Zwanenburg-
baangebied hebben gevonden. Zij stellen zich in deze Boeselijn aan u voor. 
 
Wij zijn nu nog op zoek naar  
Iemand die de website van de dorpsraad bijhoudt 
Dat betekent vooral op verzoek (van de dorpsraad) informatie over Lijnden en 
Boesingheliede op de website zetten. Het is af en toe een half uur of een uur 
werk.  
Wilt u hierover meer informatie, dat kan bij: 
Christel Biermans, e-mail: xbiermans@outlook.com  
of bij Connie Ottenhof, e-mail: connieottenhof@gmail.com. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Dan kunt u een mail sturen naar: 
secretaris@dorpsraadlijnden.nl   
 
 
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 
De rekening waar u de contributie op kunt overmaken is: 
NL41RABO0324545312 
ten name van dorpsraad Lijnden, onder vermelding van: "contributie 2020" 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

mailto:xbiermans@outlook.com
mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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Vergaderdata bestuur dorpsraad 
De eerst volgende drie vergaderingen zijn op dinsdag 25 februari (direct na de 
jaarvergadering), maandag 30 maart en 20 april (27 april is het Koningsdag). 
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 
 
 
 
Over onze 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.  
Wij nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. Zo leest u de nieuwste 
informatie over allerlei gebeurtenissen in Lijnden en Boesingheliede. Zoals alle 
informatie die wij ontvangen van Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders 
Haarlemmermeer (SBOH), vooral belangrijk voor de bewoners die aan de dijk 
wonen, staat op de website. 
 
Belangrijk is en blijft dat de bezoekersaantallen omhoog gaan. 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! 
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De schildersclub 
 
Geachte inwoners van Lijnden en omstreken, 
  
Hier weer een bericht van de schilderclub Lijnden. 
Wij komen nog steeds elke dinsdag bij elkaar om creatief bezig te zijn. 
 We schilderen, tekenen, ieder op zijn eigen wijze. 
We hebben geen docent(e), maar door bij elkaar te kijken en  elkaar tips te 
geven, leren we toch. 
Bovendien is het erg gezellig. We beginnen met een kopje koffie en nemen de 
wereldproblematiek door en dan gaan we aan ons “kunstwerk” beginnen. 

We kunnen nog wel een paar leden gebruiken.  
Dus  heeft u interesse, kom eens langs op dinsdagochtend, 
Geheel vrijblijvend. 

  
Arien Klomp 
 

*-*-*-*-*-* 
 

 

Boerenkool maaltijd 
 

Donderdag 20 jan 2020 hebben we boerenkool gegeten in de Vluchthaven. 
Mijn man Kees Schaut heeft zijn jeugd doorgebracht aan de Hoofdvaart. 
Hoe komen wij dan aan de boerenkool-tafel. 
Wij bridgen met Jos en Joke Weel, in Vijfhuizen en Jos wil graag dat Kees een 
beetje terug komt op het oude nest. 
Daarom is Kees meteen lid geworden van de dorpsraad, oude liefde roest niet. 
 
De tafels waren gezellig gedekt en het eten was meer dan heerlijk (bedankt 
Kees Spronk en AH Badhoevedorp) 
Hulde aan de mensen die er zo veel energie en aandacht aan besteden. 
Kees kwam veel oude bekenden tegen zoals de heren Kamerman, Joke 
Gabes en onze eierenboer Jan Beem. 
Ik had ook een gezellige tafeldame met onder andere Alie de Jong rechts en 
meneer Vugt links. Voor mij is dit alles nieuw, maar zeker heel gezellig. 
Wij hopen nog vaker naar de Vluchthaven te komen. Ik zelf Bridge al op 
vrijdag bij Rechell, dus het begin is er. 
Dit kan een Bridge-middag met Jos en Joke te weeg brengen.  
Bedankt en tot snel. 
 
Kees en Paula Schaut 
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geluid overlast 
 
Ik had de lezers van De Boeselijn nog beloofd terug te komen op een brief die 
ik aan de heer Benschop geschreven had, nu ruim een jaar geleden, zodra 
daar een antwoord op gekomen zou zijn van de zijde van de Schiphol baas.  
Dat antwoord bleef uit tot het moment dat ik onder het pseudoniem 
“Schipholvluchteling” een reactie publiceerde op de site van Schipholwatch 
www.schipholwatch.nl die alleen voor de goede verstaander (lees de heer 
Benschop) in het juiste kader kon worden geplaatst.  
 
Kort na publicatie van mijn reactie kreeg ik antwoord. Dit betekent in elk geval 
dat ook een kritische site als Schipholwatch wordt gevolgd door Schiphol. 
Onderstaand de reactie van de heer Benschop die vergezeld ging van een 
excuus met als reden dat het concept helaas in de mail was blijven hangen: 
 
Geachte heer Van Daalen 
  
Ik heb uw bericht ontvangen, nadat ik u al eerder sprak op de huiskamer-
bijeenkomst in Lijnden. Het spijt mij oprecht om te horen dat u besloten hebt 
om vanwege de hinder van Schiphol te gaan verhuizen.  
  
U schrijft mij dat u en uw echtgenote zich al 15 jaar hebben ingespannen om 
de startroute zoals deze nu over Lijnden leidt, verplaatst te krijgen in westelijke 
richting tussen Lijnden en Zwanenburg. Ik ben mij er bewust van dat deze 
startroutes een lange historie kennen, en dat er sinds de opening van de 
Polderbaan diverse procedures en routes zijn gevolgd. Het lijkt erop dat voor 
de gehele omgeving de route nu op een zo min mogelijk hinderlijke plek ligt, 
waarbij Lijnden helaas stevige geluidshinder ondervindt 
  
Bij het verschuiven van de route tussen Zwanenburg, Lijnden en Badhoeve-
dorp is uurcapaciteit geen grote factor van belang geweest. Het bepalende 
criterium, naast randvoorwaarden zoals veiligheid, is het minimaliseren van de 
hinder geweest. Het opnieuw verplaatsen van de route (bijvoorbeeld in 
westelijke richting) levert per saldo meer hinder op en is daarom mijns inziens 
niet wenselijk, hoe vervelend dat voor de inwoners van Lijnden ook is.  
  
Het is de wens van alle partijen in de toenmalige CROS en de focusgroep 
parallel starten geweest om de route op de huidige plek te leggen. Hierbij is in 
het verleden ook meegewogen dat Zwanenburg naast het startend verkeer 
ook flinke hinder ondervindt van landend verkeer, en dat dit in Lijnden relatief 
minder hinder geeft. Daar staat tegenover dat, zoals u schrijft, een start langs 
Lijnden over het algemeen een hoog geluidsniveau heeft.  

http://www.schipholwatch.nl/
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U stelt dat u in de toekomst verwacht nog meer hinder te krijgen. Dat wil ik 
voor de kern Lijnden, en voor alle dorpen in de omgeving, proberen te 
voorkomen. De luchtvaartsector heeft in de gesprekken in de Omgevingsraad 
aangegeven nog meer dan in het verleden de balans te willen zoeken tussen 
de lusten en de lasten. 
  
Ik realiseer mij dat de laatste paar jaren het aantal vliegtuigbewegingen op 
Schiphol sterk is toegenomen, met name op de Zwanenburg en Aalsmeer-
baan. Dat wil ik in de toekomst matigen en veel gecontroleerder doen 
plaatsvinden, zodat het stiller worden van de vloot en het verbeteren van 
procedures en baangebruik zich sneller ontwikkelen dan de toename van het 
verkeer. 
  
Ik heb in het huiskamergesprek aangegeven dat, bij het niet in gebruik zijn van 
de Polderbaan, gekeken zou kunnen worden of de westelijke routes 
(koersinstructies) vanaf de Zwanenburgbaan mogelijk geoptimaliseerd zouden 
kunnen worden. Ik denk dat dit voor Lijnden zelf geen oplossing biedt.  
Winst zou in dit verband in de toekomst nog behaald kunnen worden door de 
spreiding van het verkeer op de routes terug te dringen. Daarnaast is winst 
voor Lijnden te behalen door het gebruik van de Zwanenburgbaan zoveel als 
mogelijk te beperken. De luchtvaartsector ziet in de toekomst mogelijkheden 
om het gebruik van de Polderbaan langzaam te verhogen en daarmee de 
Zwanenburgbaan wellicht iets te ontlasten.  
  
Er zijn inmiddels gesprekken met de gemeente om het NOMOS punt te 
verplaatsen binnen Lijnden, vanzelfsprekend werkt Schiphol hieraan mee. 
Tenslotte ga ik ervan uit dat het bij u bekend is dat, mocht u onverhoopt niet 
gaan verhuizen, u altijd een aanvraag kunt indien bij de Stichting 
Leefomgeving Schiphol. Ik heb van de Stichting begrepen dat meerdere 
bewoners van Lijnden al door de Stichting naar volle tevredenheid geholpen 
zijn. 
  
Ik wil u danken voor uw jarenlange betrokkenheid bij de leefkwaliteit in uw 
eigen omgeving en het op constructieve wijze bijdrage daaraan.  
  
Met vriendelijke groet, 
ROYAL SCHIPHOL GROUP 
  
Dick Benschop,  
President & CEO 
 
Lees verder op pagina 20 
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Het vervelende van dit antwoord is, dat er weer aantoonbaar gemanipuleerd 
wordt met de feiten zoals die in de Focusgroep Parallel Starten werden 
besproken. Het was niets anders dan een dictaat van de zijde van de heer van 
Ojik (Zwanenburg), die inmiddels ook door de achterban werd teruggefloten, 
maar wel een lintje mocht ontvangen van luchtvaart minister Cora van 
Nieuwenhuizen. Het is maar dat u het weet. 
 
Groeten uit Medemblik 
Louis van Daalen 
 
 
 
 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 

Familieberichten 
 

Lichtpuntjes 

Soms zijn ze groot 

Soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken 

Je kunt ze ook zijn 

 
Dinsdag 31 december overleed op 50 jarige leeftijd 

 

Jacqueline   van der Oord 

 
Zij woonde aan de Hoofdweg op nummer 113 

 
Wij wensen nabestaanden en vrienden sterkte.  
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Boeselijn ervaring als springplank naar schrijverscarrière 
 
Tijdens een bezoek aan de Vluchthaven bij een voorstelling van Genesius zag 
ik de Boeselijn in het folderrek. Dat deed me weer denken aan de ‘Good Old 
Days’, die ik als erg positief heb ervaren, heb beleefd tijdens mijn bijdrage aan 
de redactie van dit blad. Vanuit een email-contact met Els Dikkes ben ik de 
pen geklommen om mijn Boeselijn-ervaring op papier te zetten. 
 
In 1976 kwam ik als bewoner van Boesingheliede in het bestuur van 
buurtvereniging Kindervreugd en één van mijn taken werd zitting nemen in de 
redactie van de Boeselijn, namens de buurtvereniging. Dit heb ik met veel 
plezier gedaan tot 1980, toen ik uit het bestuur ging van de buurtvereniging.  
 
Het was met de redactieleden Joop Baars, Gerda van Baars, Joke van Eijk, 
Diana Zillig en Jopie van Vugt een fijne tijd om het nieuws uit Lijnden en 
Boesingheliede om te zetten in leesbare verhalen. Er was een goede 
taakverdeling, waarbij Joop vaak het voorwoord maakte en Joke en Diana het 
typewerk voor hun rekening namen. Het was soms lastig om de Boeselijn te 
vullen met verhalen, maar dat zal wel altijd een dingetje blijven.  
De dorpsraad en buurtvereniging hadden in die tijd het nodige nieuws te 
melden, maar de redactie wilde hun regie op de inhoud behouden. Dat heeft 
wel eens tot een conflict geleid. Zo was de Dorpsraad het een keer niet eens 
met de inhoud van het voorwoord, maar ik kon me wel degelijk daar wél in 
vinden.  
Naderhand heb ik ook weleens een voorwoord geschreven en dat vond ik best 
een uitdaging, om op correcte wijze een kritische visie op actuele zaken in de 
twee dorpen te geven.  
Als de inhoud op de carbonvellen was getypt, dan kwam de stencilploeg in 
actie en werd het ‘rapen’, voor de senioren van die tijd, om een leesbare 
Boeselijn samen te stellen.  
Het heeft mij in ieder geval een grote ervaring rijker gemaakt. Een verhuizing 
uit Boesingheliede zorgde ervoor dat ik niet meer deel uit maakte van het 
bestuur van de buurtvereniging en uit de redactie ging. Toch heeft deze korte 
periode in de redactie mij de inspiratie gegeven om op latere leeftijd als 
freelance correspondent voor het Witte Weekblad aan de slag te gaan. Daarbij 
vond ik het verslaan van wielrennen en het interviewen van sportmensen het 
meest aantrekkelijk. 
En nu heb ik de pen nog niet neergelegd. Voor de Vereniging Huurders 
Haarlemmermeer draag ik zorg voor de inhoud van het verenigingsblad met 
onder andere interviews. 
 
Cor van Tilborgh 
c.vantilborgh@outlook.com 

mailto:c.vantilborgh@outlook.com
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Verslag van de algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede, gehouden op 
donderdag 14 maart 2019 om 20:00 uur in Dorpshuis ‘de Vluchthaven’ te 
Lijnden. 
 
Aanwezig Bestuur: Jos Weel, plaatsvervangend voorzitter, Joop Baars, 
penningmeester, Inge Visser, Connie Ottenhof, Otto van Vugt, Christel 
Biermans, secretaris. 
Verhinderd: Gerrit Klaasse Bos, voorzitter, 
Overige aanwezigen:  Eric van der Vuurst en Laurent Buiting  
 
1.  Opening en mededelingen.  
Om 20:00 uur opent de plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. 
 
2.   Notulen vergadering 22 februari 2018 
Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen; de notulen worden 
goedgekeurd. 
 
3.  Financieel verslag 2018 
Een kopie van het financiële verslag 2018 is voor alle aanwezigen 
beschikbaar. De penningmeester geeft een korte uitleg. De financiële reserves 
van de Dorpsraad zijn enigszins geslonken, omdat niet alle activiteiten 
vergoed worden door de gemeentelijke budgetten en persoonlijke bijdragen. 
De Donderdag Soos (Oud doet Wijs) neemt daarvan een deel voor zijn 
rekening, maar wordt wel direct wekelijks aan Lijndenaren besteed.   
De spontane aanleg van de ijsbaan vorig jaar februari slokte ook wat op van 
deze reserves, omdat de aanvraag voor een wijkbudget maar ten dele werd 
gehonoreerd. O.a. de kapotte trafo’s in de verlichting van het veld waren een 
onverwachte kostenpost, maar droegen wel bij aan het avondplezier op de 
ijsbaan. Omdat een vorstperiode moeilijk tevoren te plannen is, voelt de 
afwijzig van het wijkbudget als onbegrijpelijk aan.  
Kascontrole is, door de lage begroting, niet nodig. Het verslag is goedgekeurd 
en op 28 januari 2019 getekend door de voorzitter, penningmeester en 
secretaris van de Dorpsraad. 
 
4.  Wijzigingen in het bestuur 
Wegens gepland vertrek uit Lijnden van de secretaris ontstaat in het Bestuur 
een vacature voor deze functie. De secretaris wordt bedankt en ontvangt een 
prachtig boeket bloemen. 
In de ontstane vacature wordt voorzien door de benoeming van Angelique 
Vrijbloed. 
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5. Verslag activiteiten 2018 
De secretaris leest het activiteitenverslag over 2018 voor. Het verslag is te 
vinden op de website www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl bij de  
Dorpsraadverslagen.  
Uit dit verslag en de discussie eromheen blijkt helaas duidelijke de stroperige 
manier waarop activiteiten met de Gemeente en ook met de Stichting 
Leefomgeving Schiphol verlopen.  
 
6.  Rondvraag 
 
Veiligheids App Lijnden (Oost en West): de heer Eric van der Vuurst zoekt een 
mede-beheerder voor deze veiligheids App Lijnden West in verband met het 
vertrek van Louis van Daalen. Eric blijft voorlopig beschikbaar als mede 
groepsbeheerder Lijnden West. Het beheer leidt soms tot vervelende situaties 
met dorpsgenoten, die de App onterecht gebruiken. Hij vraagt of de Dorpsraad 
‘eigenaar’ zou kunnen zijn van de Whattsapp groepen Lijnden Oost en West. 
De regels worden dan voortaan uit naam van de Dorpsraad door de beheerder 
toegepast. Dit wordt toegezegd. 
In een artikel in de Boeselijn met oproep voor een mede-beheerder kan ook 
vermeld worden dat nieuwe aanmelding voor de whatsapp groepen gemaild 
kunnen worden aan de Dorpsraad (secretaris@dorpsraadlijnden.nl)  
 
AED voor Lijnden: De huidige AED in Lijnden hangt in Dorpshuis De 
Vluchthaven en is dus niet beschikbaar bij behoefte wanneer het dorpshuis 
gesloten is. Er is een verzoek voor een AED in de openbare ruimte meer in het 
bewoonde gedeelte van Lijnden. Een AED buiten heeft echter een thermokast 
(warm in de winter en koelend in de zomer) nodig en dus elektriciteit.  
Voorgesteld wordt de geplande fietslaadpaal op de kop van de Raasdorper-
weg aan de Ringvaart mede hiervoor te gebruiken. De secretaris zal met dit 
voorstel contact opnemen met de Gebiedsmanager. 
 
7.  Sluiting 
De plaatsvervangend voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
aandacht en biedt allen een drankje aan. 
 
 
 
  

http://www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede/
mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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Even Voorstellen. 

 
Mijn naam is Marcel Rijnbeek en ik ben met mijn vrouw Tiny in 2015 op de 
Raasdorperweg 24 komen wonen. En het bevalt ons daar uitstekend!      
Omdat de oprichter en beheerder van de veiligheidsApp,  "LijndenWest", de 
heer Louis van Daalen, is verhuisd buiten Lijnden, had de App nog maar één 
beheerder, de heer Eric van der Vuurst.  
 
Op verzoek van Eric en de dorpsraad heb ik mij aangemeld als mede-
beheerder van de "LijndenWest" App  om er voor te zorgen  dat er in principe 
altijd iemand als beheerder van de App bereikbaar is.  
 
Dus vanaf nu zullen Eric en ik indien nodig reageren op vragen en/of nieuwe 
aanmeldingen. U kunt ons bereiken op de volgend telefoon / WhatsApp 
nummers :   
- Eric van der Vuurst 06 18 538 361  
- Marcel Rijnbeek 06 29 555 585  
 
Nogmaals willen wij benadrukken dat deze App uitsluitend bedoeld is om de 
veiligheid van Lijnden te verbeteren en elkaar snel op de hoogte kunnen 
brengen van onraad.   
De App dient dus niet gebruikt te worden voor onderling berichten verkeer 
over iets anders als veiligheid. Hiervoor vast hartelijk dank!   
Bij herhaaldelijk verkeerd gebruik zullen wij  dan ook zeker overwegen om 
overtreders te verwijderen.  
Mocht u vragen hebben kunt u ons altijd bereiken op de nummers hier boven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Rijnbeek en Eric van der Vuurst 
 
P.S. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de “LijndenWest” App en niet voor de 
Digitale Buurtwacht “LijndenOost” of andere buurtapps in Lijnden of 
Boesingheliede.  
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Petanque Lijnden 
 
Eurotoernooi speciaal 2019 / 2020 
 
Vanaf 11.00 uur konden de mensen zich aan de wedstrijdtafel opgeven om 
aan het eurotoernooi van vandaag mee te doen. Dit toernooi had een speciaal 
tintje daar onze vereniging vanaf 1 november jongstleden op zijn eigen benen 
staat. 
 

Nadat alle aanwezige leden zich hadden ingeschreven en een kop koffie en 
een overheerlijk stukje gebak, gemaakt door Johanna, hadden, opende Rien 
onze voorzitter het toernooi met de uitleg wat er in de afgelopen perioden 
allemaal bij de vereniging gaande is geweest. 
Laten we hopen op een fantastische start en uiteraard een goede voortzetting 
voor onze vereniging.  
 
Na deze lovende woorden en bedankjes 
naar de mensen die dit alles in werking 
hebben gezet kon de wedstrijdleider 
uitleggen wat voor vandaag de bedoeling 
was. De eerste ronde werd gespeeld met 
daarin een tripletten, daar we starten met 
28 spelers dus een tripletten tegen een 
tripletten.  
 
Deze eerste speelronde verliep vrij rustig 
met daarin voor jeu de boules begrippen normalen uitslagen. In de loop van de 
middag kwamen er nog 4 leden zich melden en mede daardoor hadden we 
weer allemaal doubletten. Na de tweede speelronde namen we een iets 
langere pauze en daarin werden de leden verwend door lekkere hapjes 
verzorgt door de dames van de kantine. 
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Na deze heerlijke pauze werden de spelers door de wedstrijdleider geroepen 
voor de aanvang van de 3e en laatste speelronde. 
 
Als laatste kwam Arie onze scheidrechter van vandaag aan Freek doorgeven 
dat de laatste partij ook klaar was. Dus kon er door de wedstrijdleider de 
eindstand opgemaakt worden. Voordat we tot de prijsuitreiking overgaan wil ik 
al de mensen die er voor gezorgd hebben om deze dag tot een geslaagde te 
maken heel erg bedanken. 
 
Bedankt allemaal voor deze gezellige en geslaagde dag. 
 
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/

