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Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  11 sept, 20 nov, 29 jan, 9 april en 18 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.  

Half mei werd de beschoeiing hoofdvaart 

geïnspecteerd vanaf het water 
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Agenda 

Vergaderdata Dorpsraad 
 
Indien mogelijk: 

Ma 28 sept 16.00 uur Vluchthaven 

 

  

  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
 
do 17 sept Lijnden oost- en westzijde textiel inzameling 

 

 
 

Klein Chemisch Afval – KCA wagen 

In verband met de coronacrisis rijdt de KCA-wagen 

tijdelijk niet. 

KCA kan tot nader bericht alleen bij de milieustraten 

ingeleverd worden. 

 

 

    *-*-*-*-* 

 

 

Elke week activiteiten 
 

Nu even niet, maar zodra het weer mag/kan, zullen de clubs weer opstarten 
      
Tijdens de zomermaanden zijn alleen de jeu de boules spelers actief.  
Op de dinsdagavond en de donderdag- en zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Achter de Vluchthaven aan de Schipholweg.  
 
Na 1 juli mag ook de kantine weer geopend voor een gezellig kopje koffie. 
Uiteraard corona-proof. 
 
Verder wordt er veel gewandeld, maar even niet in groeps-verband.   
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   Van de redactie 

Het is zomer. De langste dag is voorbij.  
De examens zijn dit jaar niet doorgegaan, maar er zijn 
toch geslaagden.  
De vakantieperiode ligt in het verschiet. Veelal vakantie 
in eigen land,  soms toch naar het buitenland. Het gaat 
allemaal anders dan we gewend waren.  
 
Zijn er ook voordelen aan deze tijd? Ja hoor: de lucht is veel schoner.  We 
hebben minder vliegtuigen en autoverkeer. Er zijn veel meer vogels. Zelfs 
vlinders. En meer contact met de buren lijkt wel. 
 
Dit is de laatste Boeselijn van het verenigingenseizoen. Eigenlijk staan alle 
verenigingen sinds maart al noodgedwongen stil en is er niet heel veel te 
vertellen over wat er binnen de club gebeurt. Alleen de Petanque vereniging 
speelt een balletje jeu de boule op het terrein achter de Vluchthaven. En dat 
gaat prima, nu het lange dagen zijn en er buiten volop gespeeld kan worden 
. 
Op 1 juni was het 60 jaar geleden dat handbal vereniging VOS werd opgericht. 
Dit jubileum had een uitbundig festijn moeten worden. Maar helaas, corona. 
Ondanks alles is de vereniging er niet zomaar aan voorbij gegaan en werden 
bijvoorbeeld de bestuursleden van het eerste uur in de bloemen gezet.  
 
Op de facebookpagina “Lijnden toen en nu” kunt u leuke reacties teruglezen 
van vooral oud-leden. En uiteraard besteden wij in deze Boeselijn aandacht aan 
dit jubileum. Het volgend nummer in september hopen wij een vervolg te 
kunnen publiceren over het wel en wee van VOS in 2020. 
 
Tot slot van dit jaren willen wij wederom onze adverteerders en donateurs  heel 
erg bedanken voor hun financiële steun, want zonder deze hulp kunnen wij 
geen Boeselijn maken.   
Adverteerders hebben wij erg hard nodig. Zoals u kunt zien zijn er nog enkele 
plekken vrij, ook voor het komend seizoen. Schroom niet! 
 
Een mooie zomer voor iedereen ondanks deze coronatijd ! 
Veel leesplezier in uw Boeselijn. 
 
De redactie 
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nieuws van de dorpsraad 
 
Corona 
Alhoewel er inmiddels steeds meer winkels, restaurants 
en ook dorpshuizen opengaan geldt dit helaas nog niet 
voor de Vluchthaven, omdat de verenigingen die 
gebruik maken van ons dorpshuis dit doen zonder 
begeleiding door een beheerder van Stichting Maatvast. 
Naar verwachting gaan voor ons de deuren pas weer open na 1 september. 
Tot dan nog even geen soos Oud doet Wijs, bridge of schilderbijeenkomsten en 
zijn er ook geen bestuursvergaderingen. 
 
We doen onze uiterste best om de website (www.Dorpsraad-Lijnden-
Boesingheliede.nl ) up to date te houden. 
 
Rommel bij het brengparkje  
Nu we allemaal, ook in Lijnden, veel meer thuis zijn, blijken er veel mensen aan 
het opruimen zijn. Daarom nog een keer iets over de rommel bij het brengparkje 
in Lijnden. 
Alle brengparkjes zijn aandachtspunt voor de gemeente. Om (extra) aandacht 
voor brengpark bij het Lijndenplein te houden vragen wij iedereen om zelf niets 
te brengen als de bakken vol zijn. 
 
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.  
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. 
 
Maak karton zo klein mogelijk voordat u het in de oud papier bak gooit. Dan 
past er meer in. 
 
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. Bedrijven zijn 
overigens verplicht om dit zelf te regelen en horen helemaal geen gebruik te 
maken van brengparkjes om hun afval, papier en karton, af te voeren. 
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Vergaderdata bestuur dorpsraad 
Vanwege de maatregelen rond Corona worden er voorlopig geen bestuurs-
vergaderingen gehouden. Waarschijnlijk is de eerste bestuursvergadering op 
maandag 28 september a.s. 
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 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar  
Iemand die de website van de dorpsraad bijhoudt 
Onze website wordt nog steeds bijgehouden door Christel Biermans, ondanks 
dat zij is verhuisd en buiten de Haarlemmerpolder woont. Wij waarderen het 
enorm dat zij dit voor ons is blijven doen. Maar het wordt voor haar wel steeds 
moeilijker om van de ins en outs van en over Lijnden en Boesingheliede op de 
hoogte te blijven. 
Daarom zoeken wij (nog steeds) naar iemand die vooral op verzoek (van de 
dorpsraad) informatie over Lijnden en Boesingheliede op de website wil zetten. 
Het is niet veel werk, maar af en toe een half uur of een uur werk.  
Meer informatie via Christel Biermans, email: xbiermans@outlook.com of via 
Connie Ottenhof, email: connieottenhof@gmail.com. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Dan kunt u een mail sturen naar: 
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.  
 
Hier vindt u ook alle informatie die wij ontvangen van Stichting Belangen-
behartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH), vooral belangrijk voor de 
bewoners die aan de dijk wonen, staat op de website. 
 

  

mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl


____________________________ ____________________________ 
 

- 6 - 

 

Ouderensoos 
 
Hallo allemaal,  
 
Helaas hebben we, door deze akelige Corona crisis, al 
sinds maart niet meer kunnen  klaverjassen. Ik hoop 
dat iedereen een beetje goed door deze nare tijd is gekomen. 
Zodat we in  september allemaal weer gezond en wel, gezellig kunnen kaarten 
en  babbelen met elkaar.  
 
Aan het einde van het seizoen hebben we ook niet een gezellige afsluiting 
kunnen houden met voor iedereen een leuk prijsje!  (waar we allemaal samen 
voor gespaard hebben) Maar...  wat in de pot zit vergaat niet, dus... gaan we die 
gewoon  voor het nieuwe seizoen gebruiken! 
 
Iedereen  fijne zomermaanden toegewenst, hopelijk zonder Corona of andere 
nare  dingen en tot in september op onze donderdagse Soosmiddag in de 
vluchthaven.  
 
Groeten, Ria. hr@vdhaak.com 
 

*-*-*-*-*-* 
 

familieberichten 

Na een mooi en avontuurlijk leven is de 87 jarige Han Ottenhof op 14 mei in alle 

rust overleden. Hr Ottenhof woonde op Raasdorperweg 125. 

 

Wij wensen de familie veel sterkte 

 
*-*-*-*-* 

 

Welkom 
 
Peter en Patricia Haagsma wonen sinds begin juni aan Hoofdweg 44 met hun 
dochters Chelsea en Yaelea. 
Peter woonde al eerder op dit adres (op zolder), en heeft vervolgens een 
periode in Amsterdam gewoond. Nu is hij terug-verhuisd. 
 

mailto:hr@vdhaak.com
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Wij wensen het gezin een fijne tijd in Lijnden.  
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Buurtfeest 
 
Beste buren, 
Helaas kan het feest van dit jaar niet door gaan vanwege corona maatregelen. 
Na een geslaagd feest van vorig jaar hadden wij het graag dit jaar nog beter en 
gezelliger willen maken voor u, maar ik denk dat het goed is een pas op de 
plaats te maken. 
 
De bedoeling is nu om het voor de zomervakantie 2021 te organiseren, 
uiteraard zijn sponsoren gewenst. 
Als u iets wil sponsoren voor of op het feest graag een email naar 
buurtfeestdelijnden@gmail.com en wij nemen contact op over de mogelijkheden 
alvast dank! 
Ook als u hele leuke ideeën heeft kunt u een mail sturen. 
 
Voor nu rest alleen nog u een goede gezondheid te wensen en graag tot het 
volgende knalfeest. 
Dank aan Els Dikkes voor het plaatsen van dit stukje. 
 
Organisatie buurtfeest de Lijnden. 
 

*-*-*-*-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiets-laadpaal met bankje aan de Lijnderdijk  

mailto:buurtfeestdelijnden@gmail.com
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veranderingen 

 

Op de website van de gemeente vond Inge deze plattegrond, waarop geplande, 
komende aanpassingen van “onze achtertuin” goed te zien zijn. We willen deze 
graag met u delen.  
 
We zien o.a.: 
 

1. Dat de rotonde een kruising gaat worden 
 

4. De nieuwe ontsluitingsweg Quatrebras in 2021 opgeleverd wordt 
 

A. De “shared space”, voor langzaam recreatief verkeer, fiets/ voetpad, op het 

     tracé oude A9 
 

C. Een nieuw fietspad langs de Amsterdamse baan, wat aansluit van S106 op 
    de Schipholweg. 
 
Kijk op  https://haarlemmermeergemeente.nl/file/20589/download om nog meer 
te ontdekken.  

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/20589/download
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Lepelaars 
 

In het Haarlems Dagblad lazen we: 
 

Enige broedkolonie van lepelaars in Haarlemmermeer dreigt te 

verdwijnen 

LIJNDEN, De enige broedkolonie van lepelaars in Haarlemmermeer dreigt te 

worden gesloopt. Het gaat om de centrale rotonde op bedrijventerrein Lijnden. 

Haarlemmer Chris Brunner, coördinator natuurbescherming van de Vogel-
werkgroep Zuid-Kennemerland, heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer 
daar op gewezen. Hij maakte daar voor gebruik van het inspraakrecht. Brunner 
kan goed lezen, want ergens op pagina 19 van de Voortgangsrapportage 
Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp wordt in één zin gemeld dat de rotonde 
gaat verdwijnen. Het wordt een met verkeerslichten geregelde kruising. De 
naaldbomen op de rotonde zijn slecht toegankelijk voor mens en dier en daarom 
ideaal voor lepelaars en ook reigers om te broeden. 

Peter Boerman van GroenLinks stelde B en W er al vragen over. Daardoor 
gealarmeerd noemt Hans Spijker van Een Haarlemmermeer dit kapitaals-
vernietiging. Dicky Kerkhoff (PvdA) wijst er op dat overal juist rotondes worden 
aangelegd omdat ze veilig zijn. ,,Dit kan niet zomaar, leg het eerst maar eens 
uit.’’ Bij anderen is er argwaan gewekt omdat de gemeente Amsterdam de 
aanpak van het kruispunt betaalt. 

Volgens CDA-wethouder Mariëtte Sedee is de rotonde onderdeel van de S106, 
de hoofdroute tussen de A9 en Amsterdam-Osdorp. Er is zo veel verkeer op die 
route dat automobilisten die van het bedrijventerrein komen door de rotonde 
nauwelijks op de S106 kunnen komen omdat het verkeer op de rotonde 
voorrang heeft. 
 

(dit laatste bestrijdt de redactie van uw 
buurtblad. Eigen observatie wijst uit dat 
alleen rond 17.00 uur auto’s soms tot 
max 2 min moeten wachten om te 
kunnen invoegen) 
 

 
 
Half mei maakte Rutger 
Rotscheid deze foto van het 
jong op nest in de bomen op de 
rotonde.  
 
https://waarneming.nl/media/ph
oto/026/652/26652641.jpg 

https://waarneming.nl/users/9793/
https://waarneming.nl/users/9793/
https://waarneming.nl/media/photo/026/652/26652641.jpg
https://waarneming.nl/media/photo/026/652/26652641.jpg
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Geslaagd! 
 
Als gevolg van de door het corona-virus genomen maatregelen hebben de 
examenkandidaten dit jaar geen centraal schriftelijk examen hoeven maken. 
Maar wel was er een gezamenlijke hoera-dag.  
Vanaf 4 juni zagen we veel tassen in top met wapperende vlaggen op de 
volgende adressen: 
 
 
Akerdijk 94  Lisa Meijer behaalde het gymnasium-diploma, profiel 

Natuur & Gezondheid aan het Spinoza Lyceum in 
Amsterdam. Hierna start ze aan de VU de studie 
Psychologie. 

 
Hoofdweg 44  Chelsea Westerhof behaalde haar HAVO diploma aan 

het IJburg College. Na de zomer begint ze op de HvA 
aan de opleiding Pedadogiek. 
 

Hoofdweg 30  Lou Daniël Hopman zat op het Kaj Munk in Hoofddorp 
voor zijn Mavo diploma. Na de vakantie begint zijn 
opleiding Transport en Logistiek aan MBO College 
Airport. Inmiddels is hij al veel te vinden bij een 
transportonderneming in Vijfhuizen. 

 
Hoofdweg 58  Nikki Schumacher zat op het Amsterdams Lyceum en 

slaagde voor haar VWO diploma Natuur en Techniek 
met economie. Aan de universiteit in Utrecht gaat ze de 
studie Natuurwetenschappen en innovatie-management 
volgen. 

 
Hoofdweg 60c   Kelly Lanser is geslaagd voor haar HAVO diploma 

(Natuur en Gezondheid) op het Kaj Munk College. Na 
de zomer gaat zij de opleiding Social Work doen op de 
HvA in Amsterdam. 

  
Hoofdweg 86c  Kimberley Verwoert woonde tot voor kort in Ede en 

behaalde daar aan het Marnixcollege haar HAVO 
diploma Natuur en Geneeskunde. Na een thuisstudie 
van 1 jaar om haar propedeuse Toegepaste 
Psychologie te halen, wil ze psychologie gaan studeren 
aan een universiteit. 
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Hoofdweg 92  Branko Wolkers behaalde zijn Mavo diploma techniek 
op de KSH in Hoofddorp. Na de zomer start zijn 
opleiding MBO bouwkunde in Amsterdam-Noord. 

 
Lijnderdijk 64  LoïsLily de Fouw  deed  Havo,  profiel Cultuur & Maat- 

schappij, met als extra vak wiskunde, voor meer 
mogelijkheden in studierichtingen. Haar school was 
Lumion in oud-west (Calland II). Tijdens een tussenjaar, 
om nu echt te ontdekken welke studie ze wil, loopt ze 
stage bij een uitgeverij, en kunt u haar bij AH achter de 
kassa tegen komen. 

 
Lijnderdijk 39  Joep Eilander deed op het Kaj Munk College de Mavo 

afd zorg. Zijn vervolg opleiding Game Artist gaat hij 
volgen aan het Media College in Amsterdam. 

 
Raasdorperweg 42 Kyle Sanders is geslaagd voor VMBO kader, media en 

vormgeving, aan het Haarlem College. Na de vakantie 
start hij met de opleiding Financieel administratieve 
beroepen aan het Roc Top business in Amsterdam 
West. 

 
Raasdorperweg 125 Maud Goezinnen is geslaagd voor haar VMBT bij Kaj 

Munk College. Haar vervolg opleiding travel and 
hospitallity gaat ze doen bij MBO College airport. 

 

 

Iedereen van Harte Gefeliciteerd !! 

     En veel succes verder. 
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VOS 25 jaar 

 
De Lijndense Handbalvereniging VOS bestaat dit jaar 60 jaar! 
 
Een mooi jubileum voor een sportvereniging in een klein dorp. Hier wilde de 
redactie wel wat aandacht aan besteden in ons buurtblad “De Boeselijn”. Dus 
op zoek naar iemand die misschien wat van de vereniging nu, vroeger en in de 
toekomst vertellen kan. 
We kwamen uit bij Jos Weel. Actief betrokken bij de vereniging, maar niet zo’n 
schrijver. Dus een stukje zat er niet in. Wel kwam hij met het jubileumboekje 
uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. En wat we daarin lazen, is 
vast leuk voor inwoners van onze dorpen. 
 
VOS werd juni 1960 “geboren” in de pastorie. Hierbij werd een belangrijke rol 
gespeeld door Theo Scholten. Hij was het die, voor de vrouwelijke jeugd in 
Lijnden, een handbalvereniging wilde oprichten. Hij wist de meisjes het nodige 
enthousiasme bij te brengen, ging praten bij het Nederlands Handbal Verbond, 
kortom, hij was niet meer te remmen. 
 
De huidige “Vluchthaven”, toen nog gymzaal, werd gebruikt om te trainen onder 
leiding van de strenge hr. Offerman. Dat was voorlopig alles wat er gedaan 
werd, want een speelveld was er nog niet. 
Zo’n 30 dames hadden zich inmiddels gemeld en speelden, naast de training, af 
en toe een vriendschappelijke wedstrijd. Theo Scholten was ondertussen druk 
doende om van zo’n “zooitje ongeregeld” een echte vereniging te maken. De 
naam werd gekozen en is nog steeds V.O.S. (Voor Ontspanning Sport). Ook het 
allereerste bestuur nam zitting. Met de dames Annie Loogman, Ellie 
Jongeneelen, Annie Jongeneelen, Greet Weel en Truus Gorter. 
 
Voor de financiën werd een beroep gedaan op vooral kerkelijke instellingen, 
maar bijna overal werd nul op het rekest verkregen. Maar men hield de moed er 
in en op 28 september 1962 kwam de definitieve erkenning door het N H V. 
 
Inmiddels waren de eerste competitiewedstrijden gespeeld en wel op 3 
december 1960. Er was toen 1 seniorenteam en één aspirantenteam op de 
been. In het tenue blauw shirt, witte broek. De wedstrijden werden gespeeld in 
de Oude Rai. 
Het gemis van een eigen speelveld werd almaar groter. Men toonde wel begrip, 
maar verder dan dat ging het niet. Ook in het bestuur waren er voortdurend 
problemen, wat gepaard ging met talrijke mutaties. 
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Medio 1962 was de financiële situatie nog steeds zorgelijk, maar de vereniging 
begon met andere activiteiten, georganiseerd door de propagandacommissie 
en… het eerste kampioenschap kwam in zicht voor de senioren. Zij werden 
ongeslagen kampioen en dit werd op grootse wijze gevierd. 
 
Ups en downs volgden elkaar op. Spelverruwing was ook toen al aan de orde. 
Dit blijkt uit de eerste twee voorwaardelijke schorsingen en wel die van Jopie 
Apeldoorn – van Kuijl en Ellie Jongeneelen. 
In maart 1965 kwam ook de afdeling tafeltennis van de grond. Men werd wel lid 
van de NTTB, maar men speelde voorlopig alleen clubcompetitie. Dit alles was 
onder leiding van Rijk van Beek. 
Het clubblad (’t Vosje) verscheen, na herhaalde pogingen, nog steeds niet 
regelmatig. 
 
Het bestuur bestond inmiddels geheel uit mannen, toen Bram Groeneweg zijn 
voorzitterschap moest neerleggen, kwam er weer een vrouw  in de gelederen, 
Riet Blom. Hoewel dit maar 1 jaar duurde, werd in dat jaar de gehele familie 
Blom betrokken bij het  VOS-gebeuren, en dat is heel lang zo gebleven. 
Op 18 oktober 1966 deed Joop Franken zijn intrede. Hij beet zich met zijn 
mede-bestuursleden vast in enkele belangrijke zaken. Onder andere de 
realisatie van een eigen speelveld, waarvoor op 1 september 1966 door de 
gemeente toestemming was gegeven. 
 
Voor ƒ 100,- per jaar werd de speelweide gehuurd. De charitas in Lijnden 
verstrekte een renteloze lening van ƒ 7.000,-. Verschillende bedrijven hielpen bij 
de investering, en vooral Smit Lijnden bv speelde hierin een grote rol. Voor een 
zacht prijsje leverden zij een “directiekeet van 7 x 6 m”, die dienst ging doen als 
clubgebouw. 
 
Mevrouw van Linschoten werd benoemd als barbeheerster, tijdelijk opgevolgd 
door mw G Scholten. Dit “tijdelijk” liep wat uit en in 1980 kon men mw Scholten 
nog steeds achter de bar vinden. 
De vele activiteiten zoals toto, donateurs, oud papier, loterijen en andere acties 
bleven de financiële kurk waarop de vereniging dreef. 
 
In 1970 schonken Gerrit Daalhuizen en Arie Blom aan VOS een stencilmachine. 
Hierdoor kwam het clubblad pas goed van de grond, mede dankzij Agnes Weel 
die heel lang in de redactie heeft gezeten. 
Ook Frans Hoohenkerk droeg lang zijn steentje bij met vooral de werving van 
adverteerders. 
 
De afdeling tafeltennis kampte met de nodige moeilijkheden. Men speelde in 
een slechte accommodatie en er was vaak geen afgevaardigde te vinden voor 
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het bestuur. Die moeilijke jaren werden vooral overleefd dankzij de enthousiaste 
inzet van Frans Klaver en Gerrit Worm. 
 
De afdeling Handbal deed een goede keus met Harm Hateboer als trainer van 
1968 tot 1973. Hij heeft VOS gemaakt tot een handbalvereniging waar 
ontspanning belangrijk bleef, maar waar de sportieve prestatie steeds 
belangrijker werd. 
In 1969 werd het eerste handbaltoernooi georganiseerd op de ‘speelweide’. De 
dames senioren werden kampioen, veld en in de zaal. In seizoen ’70-’71 werd 
het heren-handbal een feit. Met zoveel heren in het bestuur kon dit niet langer 
uitblijven. 
In de handbalcommissie waren Gerrit Daalhuizen en Frans Hoohenkerk de 
stuwende krachten. Gerrit werd coach van de jeugd en behaalde menig 
kampioenschap met ‘zijn’ meiden. Hij bleef een niet weg te denken figuur 
binnen de vereniging. 
 
Na de viering van het 10-jarig bestaan werd het clubgebouw steeds meer een 
discussiepunt. Afdeling tafeltennis dreigde steeds meer te vervreemden van de 
handbal en ook door alle andere activiteiten werd het clubgebouw te klein. 
 Juist op het moment dat de inspanningen voor een grotere accommodatie 
serieus werden, werd de vereniginggetroffen door het bericht van het dodelijk 
ongeluk van voorzitter Joop Franken en zijn dochter Ina. Dit betekende een 
waar dieptepunt. Een toekomst zonder Joop leek echt ondenkbaar. De 
opvolging van Joop lag erg emotioneel. 
 
Na langdurig overleg werd tenslotte Willem vd Mey bereid gevonden deze 
functie op zich te nemen. Lijndenaar in hart en nieren, en vooral bij de jeugd erg 
gezien. Ook Ed van Doornum werd gekozen als nieuwe secretaris. 
“Ome Willem” had een vlotte babbel en een technische knobbel. Hier 
profiteerde de club van, en zijn vertrek in 1978 werd als groot verlies ervaren. 
 
Uiteindelijk werd, na veel bloed, zweet en tranen, in 1973 het “verscholen 
Vossennest” in gebruik genomen. De open dag op 25 februari was een groot 
succes. 
Om de benodigde financiën weer op orde te krijgen werd een 
activiteitencommissie (ACO) opgezet. Deze organiseerde kienavonden, 
klaverjasavonden en daarnaast nog een groot aantal andere activiteiten. 
An Kamerman was mede-oprichtster en betrok de gehele familie Kamerman bij 
de evenementen. In 1982 werd zij opgevolgd door Gerrie van Schayk, die al 
actief was binnen de ACO sinds 1974. Mede dankzij deze ACO en de kantine 
was het clubhuis in 2 ½ jaar schuldenvrij. 
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Het ging de vereniging goed. Agnes Weel zat, net als Ed van Doorum (die een 
grote donateurs actie opzette), in de redactie van de vossenbeurs, maar was 
daarnaast ook spelend lid en scheidsrechter.  
De hele familie Weel was VOS-minded, er waren wel 9 gezinsleden lid van 
VOS. Jos Weel is ook nu nog (2020) betrokken bij de vereniging. 
 
De tafeltennis was een kleine, maar gezellige groep binnen de vereniging. Er 
werden ook wedstrijden gespeeld. Echter, de speelruimte moest regelmatig 
plaats maken voor andere activiteiten, waardoor deze tak van sport binnen de 
vereniging, ondanks inspanningen van Frans Klaver, toch is gestopt. 
 
In 1978 begon de gemeente met de aanleg van het verharde veld, na de 
renovatie van het clubhuis (nieuwe zijgevel, extra kleedkamer, douches, 
lichtmasten, cv).  
Nico Gorter vind de aanleg van dit verharde veld het meeste belang voor de 
vereniging. Dit was de echte erkenning van de gemeente Haarlemmermeer van 
sv VOS. 
 
1973 / 1974  was (tot 1985) het meest succesvolle seizoen voor VOS. Er 
werden maar liefst 5 kampioenschappen gevierd. Door aspiranten, pupillen, 
dames 1-veld, dames 1-zaal en de tafeltennisdames. 
 
De thuishaven in het zaalhandbal wisselde een paar keer. Eerst was het de 
Kemphaan in Amstelveen, daarna de Fanny Blankers-Koenhal in Hoofddorp, 
wat de gezelligste tijd is geweest. Later kwam de Sporthoeve in Badhoevedorp, 
niet altijd even gezellig, helaas. 
 
In 1976 werd er een enquête gehouden onder de leden. Het antwoord op de 
vraag wat men het belangrijkste vond binnen de vereniging was vooral prestatie 
en plezier in sport. 
De naam blijkt dus goed gekozen: Voor Ontspanning Sport. 
 
 
We lezen verder in het boekje dat: 

- De receptie op 1 juni muzikaal wordt opgeluisterd door Rob Meekel en 
Wouter van Es 

- Kaartjes voor de disco 1,- gulden kosten en verkrijgbaar zijn bij Cor 
Blom 

- Inschrijven voor het klaverjastoernooi (ƒ 3,- pp) kan bij Mw van Schayk 
(Hoofdweg 127) 

- De redactie bestaat uit Lida, Hennie, Gerda en Jopy. 
- Het dagelijks bestuur bestaat uit: Nico Gorter – voorzitter, Hennie 

Kolkman – secretaris, Henk van Woerkom – penningmeester 
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- Frans Hoohenkerk coach is van Heren Senioren 1 
- Rob van Eijndthoven coach is van Dames senioren 1 
- Joke Gorter coach is van Heren senioren 2 
- Ton vd Broek coach is van Dames senioren 2 
- Klaas van Berkel coach is van de aspiranten 
- De ACO bestaat uit: Gerrie, Wil, Ria en Lida. 
- De ACO gezellige activiteiten organiseert die niets met handbal te 

maken hebben, maar wel gezellig zijn, zoals kienavonden, carnaval, 
kinderkienmiddagen, kinderspelen op koninginnedag, sinterklaasfeest, 
klaverjasavonden en –toernooien. 

- Diana vd Broek het jongste lid was (8 jaar) 
- Ruud Sijbrands het oudste lid was 
- José van Woerkom scheidsrechter zijn een hartstikke leuke vrije-

tijdsbesteding vindt 
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AED – kasten in Lijnden 
      
 
Goed nieuws voor LIJNDEN: 
 
Door de plaatsing onlangs van 2 buiten 
AED’s is ook Lijnden nu een stuk 
‘hartveiliger’. 
De AED’s (Automatische Externe 
Defibrillators) hangen aan de buitenmuren in 
de Nieuwerkerkerstraat op 6A en aan de 
Hoofdweg Oostzijde 34 en zijn 24 uur per 
dag inzetbaar. 
 
De plaatsing maakt deel uit van het project 
‘Badhoevedorp/Lijnden AED Proof’ dat in 
juni 2019 is gestart. De uitvoering in Lijnden 
is financieel mede mogelijk gemaakt door 
donaties, mooie bijdragen uit Lijnden zelf 
(loterij etc.) crowdfunding, sponsoring door 
diverse ondernemers en een bijdrage van  
de gemeente Haarlemmermeer.  
De AED’s hangen in een groene kast met een codeslot.  
 
In de planning is ook opgenomen om de AED, die thans nog binnen hangt in de 
Vluchthaven, in een buitenkast te plaatsen zodat ook deze AED 24 uur per dag 
bereikbaar is. Deze AED is echter al wat ouder en zal eerst gekeurd moeten 
worden. 
 
Een AED wordt gebruikt als ondersteuning bij het reanimeren van een persoon 
die een acute hartstilstand heeft. Hulp in de eerste 6 minuten na een 
hartstilstand is cruciaal: elke seconde telt!!!  
 
Wanneer er via 112 een harstilstand wordt gemeld dan worden Politie, 
Brandweer en de Ambulancedienst gewaarschuwd. Tevens gaat er een melding 
uit naar de instantie ‘HartslagNu’ die een aantal vrijwilligers in de omgeving van 
het slachtoffer alarmeert via een GSM-bericht waarin de locatie van het 
slachtoffer, het adres waar de AED moet worden opgehaald en de code die 
men daarbij moet gebruiken om de kast te openen, wordt doorgegeven. Degene 
die het eerst bij het slachtoffer arriveert start de reanimatie die wordt 
overgenomen door de hulpdiensten wanneer deze arriveren. 
 

Hoofdweg Oostzijde 34 (bij de voordeur) 
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‘Reanimeren’ is, naast een heftige en emotionele actie, een kwestie van hard 
werken en weten wat je doet! Vandaar dat je een cursus Reanimatie moet 
hebben gevolgd om de AED te kunnen gebruiken en als vrijwilliger kunt worden 
aangemeld bij HartslagNu. 
 
Deze AED Reanimatie cursus die ca. 4 uur duurt zal, zodra dat weer is 
toegestaan (Corona), op een aantal avonden na de zomervakanties worden 
gegeven in het Dorpshuis Badhoevedorp door docenten van de EHBO 
Vereniging Badhoevedorp en het Rode Kruis Haarlemmermeer.  
De cursus is eenmalig grotendeels gesubsidieerd maar een kleine eigen 
bijdrage zal worden gevraagd.  
 
Meer informatie over het project en de aanmeldingsprocedure voor de cursus 
kun je vinden op de website www.badhoevedorpaedproof.nl  
 
 
 
 
 

*-*-*-*-* 
 
 

 

werkzaamheden Lijnderdijk 
 
De Lijnderdijk  tussen IJweg en Hoofdweg westzijde wordt ingericht als 50 km-
weg met rode fietsstroken.  
Daarnaast wordt de dijk op waterkerende hoogte gebracht. 
De rijweg en de stoepen zullen 10 tot 30 cm hoger komen te liggen dan nu het 
geval is. 
 
De verwachting is dat het werk 24 juli klaar is. 
Van 22 juni tot 10 juli : Akerdijk 4 – Lijnderdijk 251 
Van 3 – 24 juli: Lijnderdijk 251 tot 225 
 
De woningen blijven voor bewoners (gedeeltelijk) bereikbaar, in ieder geval 
lopend en met de fiets. Er zijn omleidingroutes voor het overige verkeer 
 
Meer informatie op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Lijnderdijk”. 
 

 

http://www.badhoevedorpaedproof.nl/
http://www.haarlemmermeer.nl/verkeer
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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 8.30 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) 
Meldingen openbare buitenruimte (MOB) www.haarlemmermeer.nl/meldingen   
 

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/
http://www.haarlemmermeer.nl/meldingen

