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Uw buurtblad de Boeselijn    
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  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.  

21 aug 21.00 uur stond opeens het hele 

industrieterrein vol groot materieel om ’s nachts 

op een stuk van de A9 het asfalt weg te frezen 
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Agenda 

za 19 sept 15.30 uur Lijndenplein BURENDAG middagborrel 
     
za 26 sept 15.00 uur Vluchthaven BURENDAG plus BBQ 
 

zo   25 okt 03.00 uur Einde zomertijd:  de klok terug naar 02.00 uur 

 

 

Vergadering dorpsraad (indien mogelijk ivm corona) 

ma 28 sept 16.00  uur Vluchthaven    

ma 26 okt 16.00  uur Vluchthaven   

ma 30 nov 16.00  uur Vluchthaven   

 

Uitvoering Genesius  

za  21 nov 20.00 uur Vluchthaven “De Fanclub”  

za  28 nov 20.00 uur Vluchthaven “De Fanclub” 

  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 

do 17 sept Lijnden oost- en westzijde textiel inzameling 

ma 26 okt Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden oostzijde 

wo 28 okt Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden west en B’liede 

ma 9 nov Takkenronde Lijnden oostzijde 

wo 11 nov Takkenronde Lijnden westzijde en Boesingheliede 

 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

In verband met de coronacrisis rijdt de KCA-wagen tijdelijk niet. 

KCA kan tot nader bericht alleen bij de milieustraten ingeleverd worden. 
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elke week activiteiten 
 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
      
maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de brug over de  
   Hoofdvaart tegenover Hoofdweg 50 
 
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 

 
 

*-*-*-*-* 

 
geslaagd 

 
Loredana Modelfino (Hoofdweg 106) is geslaagd  
voor de opleiding International Travel & Hospitality (MBO4)  
aan het ROC Airport Hoofddorp.  
 
Op 9 juli was de diplomauitreiking, geheel Corona-proof: een drive-thru ! 
Loredana gaat een tussenjaar doen (wie heeft er een baantje voor haar) en zich 
oriënteren op een vervolgopleiding op het HBO. Liefst was ze naar het 
buitenland gegaan, maar door Corona gaan die plannen voorlopig niet door. 
 

Van Harte Gefeliciteerd en veel succes verder! 
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Van de redactie 
 
Een nieuw seizoen is begonnen.  
Niet alleen de herfst, maar ook het nieuwe verenigingenseizoen. En natuurlijk 
het nieuwe seizoen op de school. We moeten weer een jaartje teren op de 
dagelijkse beslommeringen voordat we weer op vakantie mogen. Nou ja, als de 
situatie rond corona het toelaat… 
 
Gelukkig zijn alle verenigingen weer begonnen, uiteraard “corona-proof”. 
Genesius repeteert weer aan een verrassend stuk ‘De Fanclub” voor in 
november.  
De Ouderensoos is volop aan het kaarten en de Jeu de Boules vereniging 
Petanque Lijnden werpt weer zijn boules. In het Vossennest is elke 
maandagavond het Klaverjassen begonnen en op vrijdagochtend kunt u bij de 
bridgeclub aan de slag.  
 
Er is weer veel te doen in Lijnden. Zoekt u nog een activiteit in eigen buurt: dan 
kunt u zo aanschuiven bij een van deze verenigingen. Er is nog voldoende 
plaats.  
Wilt u liever iets creatiefs, dan kunt u bij het schilderscollectief  aan de slag.  
 
Ook wij van de Boeselijn gaan er weer een mooi jaar van maken. Dankzij alle 
adverteerders lukt het ons nog steeds om vijf keer per jaar een buurtblad samen 
te stellen. Daarvoor onze dank aan allen die via een advertentie of donatie de 
Boeselijn ondersteunen.  
Er zijn helaas enkele adverteerders die, door begrijpelijke omstandigheden, niet 
meer in het blad staan, dus er is nog ruimte voor nieuwe ondernemers. 
 
En natuurlijk dank aan u als trouwe lezer van ons blad.  
Wij hopen er elke keer weer een bijzondere editie van te maken. Daarvoor is de 
inbreng van de verenigingen noodzakelijk, maar mocht u zelf iets willen laten 
plaatsen dan kan dat ook. Felicitaties bij geboorte of examen, verhuisberichten 
en zo meer, vermelden wij graag. Dus laat u horen! 
 
Voor nu wensen wij u veel leesplezier in uw Boeselijn. 
 
De Redactie 
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Corona 
Op 1 september zijn de deuren van de Vluchthaven ook 
weer open gegaan voor alle verenigingen en clubs die hier 
gebruik van maken. Wij proberen u in deze Boeselijn zo 
goed mogelijk hierover te informeren. Maar helaas veranderen de maatregelen 
soms sneller dan wij kunnen typen en de Boeselijn kunnen rondbrengen. Dus 
houdt u ook onze website (www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl)   en de 
media in de gaten voor het laatste nieuws.  We doen onze uiterste best om de 
website up-to-date te houden. 
 
Kaarten 
Voor de groepen waar gekaart wordt is een corona protocol ingediend door 
Rechell Brugmans. Deze is goedgekeurd door beheerder, Stichting Maatvast. 
Zo is er een grotere ruimte beschikbaar, zodat de kaart tafels verder uit elkaar 
kunnen staan en wordt er gekaart aan grotere tafels. 
Maar let op: hou 1,5 meter afstand, gebruik de handcleaners die op tafel staan. 
En vooral: blijf thuis bij klachten! 
 
 Oud doet Wijs: 
 Iedere donderdag vanaf 13.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie 
 of thee. Daarna is het tijd om een spelletje te doen. Alhoewel er vooral 
 wordt geklaverjast, is er wordt nog even geen competitie. Dit omdat 
 Ria, die de tellingen doet, nog herstellende is van een  operatie. Wij 
 wensen Ria een spoedig herstel en hopen dat, zodra zij er weer bij is, 
 de competitie weer kan beginnen. 
 
 Bridge 
 Iedere vrijdagochtend vanaf 9.00 uur. Heeft u belangstelling om te 
 komen bridgen of wilt u dit leren, dan kunt u zich daarvoor aanmelden 
 bij Rechell Brugmans, brugmans54@kpnmail.nl of 0624759682. 
 
Lijndenpleinse BURENDAG, ALLEEN bij droog weer op 19 september 
 

Twee jaar achter elkaar was het slecht weer op de officiële landelijke Burendag. 
Omdat we voor onze manier van Burendag, namelijk de Burendag borrel op het 
grasveld tegenover het Lijndenplein, droog weer nodig hebben, hebben wij deze 
Burendag dit jaar een week vervroegd.  
Dus op zaterdag 19 september van 15.30 tot 17.30 Burendagborrel op het 
grasveld tegenover het Lijndenplein (Hoofdweg westzijde / Raasdorperweg). 

mailto:brugmans54@kpnmail.nl
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We houden het Coronaproef: dus houd u  1,5 meter afstand, draag eventueel 
een mondkapje en als u koorts heeft, hoest en/of verkouden bent, blijft u dan 
thuis. 
De bedoeling is vooral om elkaar weer eens te spreken. En te horen hoe het 
onze dorpsgenoten uit Lijnden en Boesingheliede is gegaan tijdens de 
afgelopen bijzondere maanden. 
 
De borrel wordt, zoals ieder jaar georganiseerd door Connie. Mocht u willen 
helpen, neem dan contact met haar op: Connie Ottenhof, email: 
connieottenhof@gmail.com 
 
Als het regent of stormt gaat de borrel niet door. Vanwege de Corona 
maatregelen kunnen we dit niet binnen organiseren. 
Maar niet getreurd in dat geval. Dit jaar is er dan de mogelijkheid om op de 
officiële Burendag-datum alsnog (of nog een keer) mee te doen met Burendag. 
Zie hiervoor de andere oproep in deze Boeselijn. 
 
Overlast bij de Frankfurtstraat en omgeving (Bedrijventerrein Lijnden) 
In juli hebben wij naar aanleiding van berichten van omwonenden navraag 
gedaan bij de  straatcoaches van de gemeente Haarlemmermeer over de 
overlast van jongeren op het Bedrijventerrein in Lijnden. 
Veel mensen die aan de Hoofdweg wonen hebben daarvan melding gedaan bij 
de gemeente.  
Heel vaak geven jongeren aan de kop van de Frankfurtstraat overlast aan de 
mensen, die wonen aan de daar aangrenzende woningen aan de Hoofdweg. 
Het is de laatste tijd erger geworden, sinds de Amsterdams politie hen met 
succes heeft weten te verwijderen/verdrijven uit de Lutkemeerweg 
Zij maken tot diep in de nacht lawaai (dreunende bastonen), er lijkt te worden 
gedeald, ze houden straatraces en vullen constant ballonnen met lachgas 
vanuit een tank. 
 
Gevraagd is of het niet mogelijk is om, in overleg met politie en 
gebiedsmanager, over te gaan op wat meer doortastende maatregelen, het lijkt 
nu te veel op een kat-muis-spel. 
Het bedrijventerrein dreigt te verloederen en dat moeten we toch eigenlijk zien 
te voorkomen. 
Op onze melding kregen wij bericht van de Gebiedsmanager voor ons gebied, 
hij gaf het volgende aan: “Ik heb over onderstaande navraag gedaan bij de 
coördinator jeugdoverlast bij de gemeente. Het signaal bleek al bekend bij ons. 
Het blijkt echter niet echt om jongeren te gaan, maar om jong-volwassenen in 
auto’s (leeftijd van 23+). Met de afdeling Handhaving en Toezicht wordt 
gekeken welke aanpak toegepast kan worden heb ik begrepen.” 
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Als de reguliere vergaderingen van de dorpsraad en de overleggen met 
gebiedsmanagement van de gemeente weer doorgaan (het is nog niet bekend 
hoe en wanneer dit soort overleggen weer opstarten na de Clovid 19 
maatregelen) zullen wij dit onder de aandacht blijven brengen bij de gemeente. 
Dit geldt ook voor het volgende punt:  
 
Rommel bij het brengparkje  
Om (extra) aandacht voor brengpark bij het Lijndenplein te houden, blijven wij u 
vragen om zwerfvuil te blijven melden bij de gemeente, 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. 
 
Dit kunt u het beste doen via: 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. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
Vanwege de maatregelen rond Corona worden er voorlopig geen 
bestuursvergaderingen 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 wil bijhouden 
Zeker nu met de Corona maatregelen is gebleken dat het handig is om 
informatie snel op de website te kunnen zetten.  
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 van uw tijd.  
Meer informatie via Christel Biermans, email: xbiermans@outlook.com  
of via Connie Ottenhof, email: connieottenhof@gmail.com. 
 
Over onze website: 
Voor meer (achtergrond) informatie over Lijnden en Boesingheliede kunt u 
kijken op onze website www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl.  

mailto:xbiermans@outlook.com
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Ouderensoos Lijnden 

Donderdag 3 september ging na lange tijd de soos weer van start. Ondanks de 
Corona perikelen waren er toch al  20 mensen van de partij. De meesten zitten 
te popelen om weer eens gezellig een potje te kaarten. 
 
Er waren in de vluchthaven tal van aanpassingen gedaan, de tafels hebben een 
nieuw kleurtje gekregen en zijn zo neergezet dat er genoeg ruimte tussen de 
kaarters wordt gecreëerd.  
 
Ook stond op elke tafel een fles met ontsmettingsmiddel  om de handen te 
reinigen, voor je aan het spel begon. Er werd aan alle kanten aan de veiligheid 
gewerkt. 
 
We hopen in ieder geval dat we weer elke donderdag gezellig bijeen kunnen 
zijn en dat het Corona-spook gauw verdwijnt. 
 
Namens de ouderensoos 
Ria vd Haak 
 

*-*-*-*-* 
 

100 jaar 
 
Ze woonde bijna haar hele leven in 
Boesingheliede, was onder andere 
actief bij de buurtvereniging Kinder-
vreugd en redactielid van de Boeselijn. 
 
En nu is ze 18 augustus jl. honderd jaar 
geworden. 
Ze woont in een appartement van de 
Meerwende, en leest nog steeds de 
Boeselijn. 
 

mevrouw  

Jopie van Vught – Kroes 

Van Harte Gefeliciteerd!!  



____________________________ ____________________________ 
 

- 9 - 

 

Hoofdweg Oostzijde renovatie 
 
Eindelijk starten (zover het er nu naar uit ziet) begin 
oktober aanstaande de renovatie werkzaamheden aan 
de Hoofdweg oostzijde. De renovatie gaat alleen om 
de wijziging van de bovenzijde (het wijzigen van de 
asfalt laag) van de al bestaande situatie. Dus geen 
herinrichting van de weg zodanig dat er bijvoorbeeld 
bomen worden herplant of de weg breder gemaakt gaat worden. Wel wordt in 
dit geval de verkeerssituatie gewijzigd en daarom worden de kleuren en de 
aanduidingen (strepen) hierop aangepast. 
Er zal een fietsstraat en voetpad worden aangelegd binnen en buiten de 
bebouwde kom. Op de fietsstraat binnen de bebouwde kom wordt de maximale 
snelheid 30 km/u. Op de tekening is nog te zien dat de fietsstraat doorloopt tot 
aan de dijk. Maar een al bestaande fietsersroute is langs de Veldweg. Dus 
mogelijk komt de fietsstraat met rood asfalt over de Veldweg richting 
Badhoevedorp.  
 
Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens 
auto's zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter 
en de inrichting van de fietsstraat. 
Vaak zijn fietsstraten rood gekleurd, net als fietspaden. 
 
De parkeervakken ter hoogte van de woningen worden aangepast en er komt 
een duidelijker oversteek bij het witte voetgangers/fiets bruggetje vlak bij het 
gemaal over de Hoofdvaart (ter hoogte van nr. 52). 
Verder worden er enkele straatkolken bij geplaatst, om het hemelwater beter op 
te vangen. 
 
De werkzaamheden duren tot medio december 2020. 
Als dorpsraad ontvingen wij alvast de tekening, deze vind u (verkleind) op de 
volgende pagina. De tekening is in kleur met informatie over de 
werkzaamheden ook te vinden via onze website (www.Dorpsraad-Lijnden-
Boesingheliede.nl) en vanaf eind september ook via de website van de 
gemeente Haarlemmermeer.  
  
De bewoners van Hoofdweg Oostzijde worden rond 20 september per brief 
geïnformeerd. En de verkeersdeelnemers (en de andere bewoners van Lijnden 
en Boesingheliede) via (omleidings)borden. 
De dorpsraad heeft inmiddels over de renovatie gesproken met de assistent 
Gebiedsmanagement en de directievoerder en projectleider van het 
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Ingenieursbureau van de gemeente. (Een bewonersinformatieavond was 
vanwege de Coronamaatregelen helaas niet mogelijk). 
Naar aanleiding van dit gesprek wordt de situatie bij de Veldweg, zoals 
hierboven staat aangepast. De afdeling gebiedsmanagement kijkt nog een keer 
naar de situatie van een voetpad langs de Veldweg, maar de gemeente doet 
hier nadrukkelijk geen beloftes over. Dit geldt ook voor de uitrit van de 
langzaam verkeersroute tussen Hoofdweg 64 en 60 A.   
De  wisseling naar rode fietsstraat komt bij het bord “Lijnden”, dit is het begin 
van de bebouwde kom. Onder het viaduct gaat men nog kijken naar de plaats 
van de lichtmasten, mogelijk komen er armaturen onder het viaduct. Dan staan 
er geen lichtmasten op het nieuwe voetpad, dat net daar, onder het viaduct, 
smaller is vanwege ruimtegebrek.  
Ook hebben wij de situatie van beide kruispunten van de Schipholweg met de 
Hoofdweg weer onder de aandacht gebracht, met name voor fietsers. Helaas 
blijft het verhaal dat de Schipholweg van de Provincie Noord-Holland is. Wel 
wordt nog wel gekeken of er met wegmarkeringen (strepen op de weg) een 
duidelijkere situatie voor de fietsers kan worden aangebracht. 
 
Fietspad van Lijnden naar Badhoevedorp (Anemoonpad) 
Binnenkort is het “omfietsen” voor fietsers die vanuit Lijnden via het fietspad 
door het bedrijventerrein langs het Anemoonpad naar Badhoevedorp fietsen 
voorbij. 
Een gedeelte van het Anemoonpad langs de achterzijde van de huizen aan de 
Sleutelbloemstraat van de nieuwe wijk Quatrebras is al klaar. Dit ligt er netjes 
betegeld bij.  
Let wel op bij de verkeersdrempel ergens in het midden. Dit is om ervoor te 
zorgen dat er minder hard gereden wordt zodat de mensen die met hun 
achtertuin aan het fietspad grenzen veiligheid te geven om ook het fietspad op 
te komen of over te steken. 
En let ook op bij de bocht net voordat de tegels weer overgaan in het bestaande 
asfalt.  
 
Het wachten is nog even op het laatste stukje fietspad van de Brisbanestraat tot 
de Oleanderlaan/Fuchsiastraat.  
De gemeente heeft ons verzekerd dat het goed komt.  
En dat het veilig is om straks de Oleanderlaan met de fiets over te steken. De 
dorpsraad heeft namelijk aangegeven dat we twijfelen of deze situatie wel zo 
duidelijk en veilig is als de gemeente ons wil doen geloven. 
 
Klachten en meldingen kunt u doen via de website van de gemeente 
Haarlemmermeer: www.haarlemmermeer.nl/meldingen.  

 

http://www.haarlemmermeer.nl/
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Het is even goed kijken: 

Vanwege de lengte is de 

Hoofdweg Oostzijde in 

tweeën getekend. 

We zien de huizen, de brug, 

het viaduct en de kruising 

met de Schipholweg. 

Bij het bord “bebouwde kom” 

begint de fietsstraat. 
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BURENDAG 
 
zaterdag 26 september 
De organisatie van de officiële landelijke Burendag is dit jaar in handen 
genomen door de stichting Maatvast: 
 
“Wij organiseren dit jaar weer een burendag, maar niet in het Dorpshuis van 
Badhoevedorp, dit jaar willen we de Vluchthaven, het dorpshuis van Lijnden, 
van een gezellig jasje voorzien. 
 
Aan het interieur van de Vluchthaven is al decennia lang niets meer veranderd. 
We zouden graag wat veranderingen aan willen brengen aan de binnen- en 
buitenkant.  
 
De buitenzijde is perfect voor Burendag!  
De omgeving onkruidvrij maken. Nieuwe beplanting voor een fris entree.  
Het schoonmaken van ramen en kozijnen aan de buitenkant van het gebouw.  
We hebben een appelboom welke we in de plantenbak voor willen planten. 
We willen afsluiten met een barbecue aan de parkeerzijde van het gebouw. 
We gaan bedrijven en verenigingen vragen om hulp. Wortell, de Petanque, 
dorpsraad Lijnden. 
  
Zaterdag 26 september van 13:00 tot 18:00 uur 
  
Wie er mee zou willen doen graag een mailtje aan Tine.buis@maatvast.nl” 

 

*-*-*-*-* 

Familieberichten 
 

Als een zeilboot achter de horizon verdwijnt 
Is het niet weg, je ziet het alleen niet meer… 

 
Op 7 september is overleden 

 

Ingrid Thuijs - Vlaming 
 

Zij is 68 jaar geworden en woonde op Hoofdweg 18. 
 

Wij wensen de familie veel sterkte

mailto:Tine.buis@maatvast.nl
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Schildersclub 
Hoera mensen, het is zover.  
We kunnen weer beginnen met de schilderclub. 
 
Hoewel we allemaal staan te springen om te beginnen, en vooral om elkaar 
weer te zien, zijn er nog een paar mensen die twijfelen. En dat is natuurlijk best 
begrijpelijk als de gezondheid broos is. 
 
Maar er zijn nog genoeg mensen over die wel willen beginnen. 
Dat deden we dan ook op dinsdag 8 september om 09.30 uur. 
Iedereen schildert aan zijn eigen tafel. En ook het koffie drinken gebeurt daar. 
 
We hebben al geoefend om elkaar te ontmoeten. Dat was thuis bij één van 
onze leden, Gerda Bos. 
Het was heel gezellig en we merkten dat iedereen dat heeft gemist. Nog 
bedankt voor je gastvrijheid Gerda. 
 
Natuurlijk staat de club nog open voor nieuwe leden.  
Het is een rare tijd, maar dan is het juist leuk om afleiding te hebben. 
 

Kom rustig eens kijken op de dinsdag in de Vluchthaven. 
 
Blijf allemaal gezond. 
Groeten 
Arien Klomp 

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

Genesius 
Dinsdag 8 september was onze eerste repetitie, na Corona,  voor het toneelstuk 
“De Fanclub” in de Vluchthaven.  
 

We spelen met 4 dames, dus de afstanden onderling op het toneel, zijn wel te 
realiseren. De andere leden blijven op afstand in de zaal. 
 

Als bestuur ligt het zwaartepunt voornamelijk op de voorbereiding en organi-
satie van de uitvoeringen. Deze vinden regulier plaats in de laatste twee weken 
van november. Er mogen, zoals het nu is, slechts 30 mensen in de zaal, dus we 
moeten kijken op welke manier, in ieder geval donateurs en sponsoren, 
voorzien worden van een entree bewijs.  
 

(Als de uitvoeringen door mogen gaan, maar dat hopen we natuurlijk van wel.) 
 

Groet namens Genesius van Ben Sulman 



____________________________ ____________________________ 
 

- 14 - 

 

60 jaar VOS (Voor Ontspanning Sport) 

 

In de vorige Boeselijn stopte het verhaal over het 60 jarig jubileum van 

handbalvereniging VOS bij de enquête die in 1976 werd gehouden onder de 

leden.  

Hieruit kwam vooral naar voren dat de leden prestatie en plezier in sport het 

belangrijkste vonden. 

Maar hoe ging het nu verder? Waarom zit VOS nu in Zwanenburg en zitten ze 

daar wel, want soms zijn er activiteiten op het “oude” handbalveld in Lijnden. En 

blijft het Verscholen Vossennest nu staan en mag je als het niet voor 

handbalwedstrijden wordt gebruikt wel voetballen op het handbalveld?  Kortom 

er zijn nog genoeg vragen en zaken nog niet helemaal beschreven in de vorige 

Boeselijn. 

Inge Visser ging met pen en papier op bezoek bij Jos Weel en heeft het 

volgende voor ons uitgezocht en opgeschreven, waarvoor dank. 

 

Jos was voorzitter van 1975 tot 2000. Na 2000 zijn er verschillende voorzitters 

geweest. Sinds 10 jaar is Jos weer voorzitter.  

Door de jaren heen werd er bij VOS en door VOS veel georganiseerd. Soms 

was het lastig om de organisatie goed rond te krijgen, dan werd er wel eens een 

jaar over geslagen met het organiseren van:  Schoolhandbaldagen, Beach-

handbal toernooi, Sinterklaasfeesten, Eind BBQ feesten, Jeugdkampen, 

Tombola’s, Mix-toernooien, Grote Clubactie en de Muntjesacties in 

Zwanenburg. 

 

Aan de Muntjesactie deed VOS mee doordat de meeste leden uit Zwanenburg 

komen. Deze actie werd voor het eerst gehouden in 2013. Bij 5 lokale winkeliers 

(in Zwanenburg) kregen mensen muntjes en die konden ze zelf aan 

verenigingen “geven” door de muntjes in de juiste koker te doen in één van de 

organiserende winkels.  

In onder andere 2015 werd dit door VOS zo goed georganiseerd (met een 

complete ontvoering van de echtgenotes van de winkeliers) dat zij dat jaar de 

grote winnaar waren met 1.150 muntjes, toen goed voor € 2.950,-- om voor de 

club te gebruiken. De laatste jaren werd de Muntjesactie in een ander jasje 

gestoken en door 1 grote lokale winkelier georganiseerd. 
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In seizoen 2013-2014 begon de samenwerking met DSG (Door Samenwerking 

Groot), een handbalvereniging die hun velden hebben op het Sportpark Sloten. 

Bij beide verenigingen was er gebrek aan leden. Door de samenwerking konden 

er combinatie-teams gevormd worden. Zo kon er toch competitie worden 

gespeeld. De samenwerking heeft geduurd tot het seizoen 2016-2017. Op dit 

moment heeft VOS nog een samenwerking voor het herenteam met DSOV. 

Op 29 mei 2016 nam VOS na 56 jaar afscheid van het handbalveld in Lijnden. 

En op 27 augustus 2016 werd het nieuwe veld in Zwanenburg feestelijk 

geopend. Het veld ligt in het midden van het fietscircuit van Wielervereniging de 

Bataaf. En VOS maakt gebruik van de kantine van de Bataaf. Dit was nodig om 

dichter bij leden, veelal uit 

Zwanenburg, te zitten en 

meer leden te kunnen 

werven.  

Samengaan met de Bataaf 

was dus niet het doel. De 

samenwerking is soms lastig. 

Iedere vereniging wil graag 

het beste voor haar leden. 

Maar uiteindelijk, soms na 

pittige discussie, komen de 

verenigingen tot een compromis. 

Openingsfeest van het  

nieuwe onderkomen door Tom Egberts 27 – 8 - 2016 

 

Zo had VOS bijvoorbeeld een grote ledengroei waardoor het aantal toegewezen 

kleedkamers niet meer voldeed. Dit was opgelost, maar door de Corona 

maatregelen is het nu weer echt lastig. 

VOS gebruikt zoals gezegd de kantine van de Bataaf, de bediening wordt dan 

gedaan door VOS leden. 

 

Kortom na 56 jaar alles zelf te kunnen regelen rondom het handbalveld, de 

kantine en de kleedkamers, moet er nu veel meer worden gepland en worden 

afgesproken. Dat is dan wel even wennen. 

 

Maar: Als VOS in Lijnden was gebleven en deze samenwerking niet was 
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aangegaan, hadden ze dit allemaal niet bereikt: Het voortbestaan, een groeiend 

ledenaantal en het doorgaan van de competities. 

 

Door middel van mooie donaties, sponsoren en de 

inzet van heel veel vrijwilligers, hebben ze dit veld 

kunnen verwezenlijken. Daarvoor is het bestuur van 

VOS een ieder nog steeds heel dankbaar. 

Jos zegt hierover: “VOS voelt nog steeds Voor 

Ontspanning Sport. Waar het mij om gaat is de sport 

en niet het eigen belang”. 

 

Maar hij geeft ook aan dat het wel fijn is dat het clubhuis, “Het Verscholen 

Vossennest” in Lijnden er nog is. Het zou mooi zijn als we zo’n clubhuis op 

dezelfde manier in Zwanenburg zouden kunnen hebben. Maar die tijd komt nog 

wel.  

 

Nu kan iedereen in Lijnden (nog) gebruik maken van het VOS clubhuis. 

Zo wordt er op maandagavond (al 47 jaar) geklaverjast. Gewoon voor de 

gezelligheid. Om mee te doen hoef je geen lid te zijn. De kosten zijn € 2,50 per 

avond. Om 20.00 uur starten we en het duurt tot 22.30 uur. Alleen in de 

maanden juli en augustus wordt er niet gespeeld. 

Op dinsdagavond is er bridge-les en op woensdagavond en zaterdagochtend 

gebruikt de Hondenschool het als kantine. 

 

En op zaterdagavond, als zij wedstrijden hebben gespeeld, wordt het gebruikt 

door de Waterpolovereniging De Waterwolf uit Badhoevedorp. En soms voor de 

jongere jeugd (leden) voor een knutselochtend of -middag 

Tevens worden er spullen van VOS en de Hondenschool opgeslagen. 

Zo kan VOS het onderhoud en alle andere vaste kosten van het Verscholen 

Vossennest nog een beetje bekostigen. 

 

De kleedkamers zijn nog intact gehouden. Heel fijn voor als uitgeweken moet 

worden naar Lijnden voor het handballen, bijvoorbeeld als er in Zwanenburg 

een feestweek is of een grote wielerwedstrijd bij de Bataaf. 

 

Het handbalveld in Lijnden is van de gemeente. Het was altijd al een mede-

gebruik van een openbaar speelveld. VOS betaalde de gemeente om het voor 
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handbaltrainingen en -wedstrijden te kunnen gebruiken. Het wordt zoveel 

mogelijk nog wel onderhouden door VOS. Maar iedereen mag er voetballen, 

skeeleren en spelen. 
 

Het Clubhuis zelf is eigendom van VOS maar staat op grond dat eigendom is 

van de gemeente. Daarom is het nog steeds onduidelijk wat er met gebouw 

gaat gebeuren. 

Op 12 maart 2020 werden alle wedstrijden en trainingen bij VOS afgelast 

vanwege Corona. 

Op 24 maart 2020 werd het handbalseizoen 2019-2020 officieel beëindigd. 

Gelukkig is het handbalseizoen 2020-2021 in het weekend van 5-6 september 

weer van start gegaan, met de genomen Coronamaatregelen volgens het 

RIVM, op het buitenveld in Zwanenburg. 
 

En dan sluiten we af met het al oude clublied: 
 

VOS VOS laat je toch niet kennen 

VOS VOS nu nog even rennen 

VOS VOS geef hem van katoen 

En dan zijn wij kampioen 

 

We hebben geen idee of het nog zo gezongen wordt. Je kunt dit zelf ontdekken 

als u een keer een handbalwedstrijd gaat bekijken of (beter nog) mee gaat 

spelen. 

Tijdens het buitenseizoen (september-oktober en maart tot en met juni) op ons 

eigen buitenveld op het Sportcomplex De Bataaf in Zwanenburg. En tijdens het 

binnenseizoen (oktober tot en met maart) in de nieuwe sporthal aan de 

Dennenlaan in Zwanenburg. 

Voor meer informatie over VOS kun je terecht op de website 

www.voshandbal.nl, of volg VOS via Facebook. 

 

Nog even dit: de kantine is te huren door iedereen uit Lijnden en Boesinghe-

liede. Voor het gebruik als grote “huiskamer” in deze Coronatijd. Er is ruimte 

genoeg om met 1,5 meter afstand feesten te organiseren die nu thuis even niet 

mogelijk zijn. Zoals verjaardagen, examenfeesten en jubilea.  

 

Het onderhoud ligt bij de gebruikers. Na gebruik schoon opleveren en zelf 

zorgen voor consumpties. Meer informatie hierover via Jos Weel: 0653142248. 

http://www.voshandbal.nl/
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petanque Lijnden 
4 – Buren toernooi  2020 

De eerste speeldag van het 4-Buren toernooi 2020 was, ivm corona  

tevens de enige, op zondag 30 augustus. Elke vereniging kwam met 6 teams 

naar het terrein van Pétanque Lijnden, omdat daar de meeste ruimte is. 

Elke vereniging had de teams op sterkte opgegeven en er was besloten de 3 te 

spelen partijen op sterkte tegen elkaar te laten spelen. 

 

Nadat de buur-verenigingen via een contactpersoon het geld hadden afgege-

ven kon de wedstrijdleider met de scheidsrechter het toernooi openen en 

bepaalde richtlijnen aangeven voor het verloop van deze speeldag.  

 

Om 12.00 uur konden de 4 buurverenigingen aan hun eerste partij beginnen. 
Alle teams werden dmv een schema per ronde naar een baan gewezen. Het 
was even zoeken in het begin, maar het toernooi kwam langzaam op gang. Het 
weer was redelijk tot goed te noemen en het was een leuke maar vooral 
plezierige ontmoeting  tussen de 4 buurverenigingen. 
De thuis spelende vereniging verzorgde de prijzen voor deze speeldag. Deze 
bestond uit bier, wijn en planten,  
De afspraak was dat er van elke vereniging (dus 4x) een 1e en (4x) een 2e prijs-
winnaar was.  
Na alle 3 partijen kon de wedstrijdleider alle uitslagen verwerken in de computer 
en de prijswinnaars bekend maken.   
   

1e prijswinnaars                    Totaal 

Nr Spelers Club Winst Saldo 

1 Mimi Tchang – Junior de Jong  Badhoevedorp 3 28 

2 Dorine Matron – Els Bleekrode Bulderbaan 3 25 

3 Sjaan Koenders – Adri Klootwijk Bohemiens 2 15 

4 Maja v/d Linden – Henny van Wijk Lijnden 2   5 
 

2e prijswinnaars                    Totaal 

Nr Spelers Club Winst Saldo 

1 Andries Wijand – Richard Rentinck Bulderbaan 3 19 

2 Leen Schouten – Gerda te Riele Badhoevedorp 2 12 

3 Jeffery de Ridder – Sefina de Ridder Lijnden 2   0 

4 Joop Schonhage  -  Peter Bleker  Bohemiens 1   5 
 

Namens Petanque Lijnden,  
Freek Vogelaar  
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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

