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Uw buurtblad de Boeselijn    
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  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 oktober werd de hoofdvaart  

“Winterklaar” gemaakt 
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Agenda 

vr 25 dec 1e Kerstdag 

za 26 dec 2e Kerstdag 

vr   1 jan Nieuwjaarsdag 

 

Vergadering dorpsraad (indien mogelijk ivm corona) 
ma 25 jan 16.00  uur Vluchthaven    

ma 22 febr 16.00  uur Vluchthaven   

ma 29 mrt 16.00  uur Vluchthaven   
 

Uitvoering Genesius (indien mogelijk ivm corona) 
za  20 mrt 20.00 uur Vluchthaven “De Fanclub”  

za  27 mrt 20.00 uur Vluchthaven “De Fanclub” 

  

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

ma 11 jan Lijnden oostzijde gft met kerstbomeninzameling 

wo 13 jan Lijnden westzijde gft met kerstbomeninzameling 

 

 

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. 

 

 

bladvulling 

Zondagavond 8 november reed een 

politieauto, tijdens een achtervolging (in 

het donker), in het uitgegraven wegdek 

aan de Hoofdweg oostzijde. Gelukkig 

was er een collega die de vastzittende 

auto kwam bevrijden. 
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elke week activiteiten 
 

alleen nu even niet ivm corona 
 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
      
maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de Wittebrug 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 

 
 

*-*-*-*-* 
 
 

Winterborrel 2021 GAAT NIET DOOR 

In de november editie van de Boeselijn bent u van de 
dorpsraad gewend dat ze laten weten waar en wanneer de 
Winterborrel wordt gehouden. Helaas is het voor hen niet 
mogelijk om dit keer, gezien de omstandigheden, een plaats 
en datum te regelen. Daarom is er in 2021 GEEN 
Winterborrel.  

De dorpsraad hoopt in het voorjaar een Voorjaarsborrel te kunnen organiseren. 
Of dit lukt, wanneer en waar, leest u hopelijk in de volgende Boeselijn. 
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Van de redactie 
 
Het is gelukt om weer een nieuwe Boeselijn uit te brengen. In deze tijd dat er 
veel, heel veel niet door kan gaan. Bij het schrijven van dit stuk is het nog niet 
helemaal duidelijk of de Vluchthaven weer open kan gaan en de clubs weer 
doorgang zullen vinden. Dinsdag bij de persconferentie van Premier Rutte kregen 
we meer duidelijkheid hierover. 
 
Komende tijd zal er nog veel op gepaste afstand plaats moeten vinden, met 
aanpassingen of helemaal niet doorgaan. Het zijn tijden waarin we creatiever 
moeten gaan denken en oplossingen zoeken.  Soms leidt dat tot vervelende 
situaties. 
 
Waar wij als redactie mee te maken hebben is een terugloop van advertenties. 
Sommige zijn te herleiden tot corona, andere omdat het tijd werd voor de 
adverteerders om te stoppen met de activiteiten.  
Wij zijn blij met onze adverteerders, want door de inkomsten hiervan kunnen wij 
5 keer per jaar de Boeselijn laten uitkomen. Als u deze keer door het blad bladert 
ziet u veel lege plekken op de advertentiepagina’s. Is het iets voor u om hier te 
gaan adverteren? Vraag er naar bij Els of Ernst.  
In deze nieuwe editie staan twee nieuwe adverteerders: Bom Klusbedrijf en Akke 
Pinkster Vertaler... Hiervoor onze dank. 
 
Zonder adverteerders geen Boeselijn. Tenzij wij genoeg donateurs kunnen 
verwelkomen. Dat zou ons ook helpen. Voor een donatie vindt u voorin de 
Boeselijn ons rekeningnummer. Ook daarvoor onze hartelijke dank.  
 
Uw hulp is altijd belangrijk, ook om een leeswaardige Boeselijn te maken. Wij 
plaatsen graag uw familieberichten. Bij een overlijden, geboorte of jubilea. Heeft 
u een kaart van deze gebeurtenis? Dan is het prettig om de lay-out te kunnen 
gebruiken.  
 
En als wij nu toch bezig zijn. Wij ontvangen ook graag berichten over alles wat  
maar interessant kan zijn, of wat in het nieuws is over Lijnden en Boesinghe-liede. 
Zo kregen we ook de foto van een bootje wat ogenschijnlijk achteloos door de 
Hoofdvaart dobberde. Het bleek een man van Rijkswaterstaat te zijn die de 
Hoofdvaart inspecteerde op o.a. ronddobberende takken en andere 
ongeregeldheden. Op deze manier kunnen wij als bewoners met een gerust hart 
en droge voeten de winter door komen.  
 
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de herinrichting van de Hoofdweg oostzijde. 
Het levert nu even veel hinder op voor met name de bewoners. Vermoedelijk gaat 
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het er spoedig weer top uitzien. Geduld! 1 februari moet het volgens plan klaar 
zijn. Geduld; dat geldt ook voor de Lijnderdijk. Aan het begin van de dijk is al te 
zien hoe het gaat worden. 
In fases worden baanvakken aangepakt. Medio voorjaar 2021 moet alles klaar 
zijn. Ook hier geduld!  
 
Maar nu is ons geduld op. Wij maken ons op voor 
een spannend Sinterklaasavondje. In welke 
omstandigheden dan ook. Speculaas, warme 
chocomel en marsepein…. het komt vast wel 
goed. 
 
Ondanks corona: een mooie decembermaand  
en blijf gezond. 
 
Veel leesplezier in uw Boeselijn. 
De redactie.   
 
 

*-*-*-*-*-* 

 

Geboren 
 
Op 23 augustus werd er op Lijnderdijk 214 een broertje voor Vienna en Feline 
en zoontje van Richard en Kimberly Bosma geboren: 

 

ROAN 
 

ROAN DAVE  
 

kwam ter wereld om 14.28 uur 

woog 3340 gram 

en was 52 cm lang 

 

Van Harte Gefeliciteerd met dit klein geluk ! 
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  Nieuws van de dorpsraad 

 
Corona 
In de vorige editie van de Boeselijn meldden wij u dat vanaf 
1 september de deuren van de Vluchthaven voor alle vereni-
gingen en clubs weer open zouden gaan. Hoera! 
Helaas was dit van korte duur.  
 
Stichting Maatvast, de beheerder van de Vluchthaven, staat alleen het drinken 
van koffie en thee toe, waarbij mondkapjes verplicht zijn. Er kan dus niet gekaart 
worden. Daarom zijn de Ouderensoos op donderdagmiddag en het Bridgen op 
vrijdagochtend weer gestopt.  
Gezien de leeftijd van de deelnemers, van met name de ouderensoos, is het niet 
verantwoord als we toch proberen binnen (en tot) de aangegeven grenzen 
bijeenkomsten te organiseren. Mochten we weer starten dan zullen trouwe 
bezoekers, zoveel mogelijk telefonisch, hiervan op de hoogte worden gesteld.  
 
En helaas hebben de Coronamaatregelen, en vooral het wisselen van de 
maatregelen, ook gevolgen voor de andere zaken die wij organiseren. 
Zo gaat de Winterborrel in 2021 NIET door, is er nog geen datum voor de 
Jaarvergadering gepland en zullen er sowieso in 2020 geen 
bestuursvergaderingen meer zijn. 
Ook het klaverjassen op maandagavond in het Verscholen Vossennest is 
voorlopig gestopt. 
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Kerstbomen 
We zullen proberen ook dit jaar weer te zorgen voor een 
kerstboom in Boesingheliede en in Lijnden.  
In Boesingheliede komt de kerstboom op de vaste plek op 

de hoek van de Schipholweg en de IJweg.  
 
Waar de kerstboom dit jaar in Lijnden wordt geplaatst 

moet, vanwege de wegwerkzaamheden rond Lijnden, 
nog worden bekeken.  

 
We proberen een mooie plek hiervoor te vinden, 
zodat beide kernen kunnen genieten van een 

verlichte boom tijdens de donkere dagen 
voor kerst. 
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Website dorpsraad STOPT (www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl) 

Al bijna twee jaar zijn we op zoek naar een vervanger voor Christel.  
Zij is inmiddels naar buiten de regio verhuisd.  
Christel hield voor ons alle informatie over Lijnden en Boesingheliede in de gaten 
en zette dit op de website. 
Vooral nu met de wisselende Coronamaatregelen blijkt het handig dat informatie 
ook op onze website staat en dat we deze informatie tussendoor kunnen 
bijwerken. Helaas hebben wij niemand kunnen vinden die dit van haar wil 
overnemen.  
 
Daarom kunnen wij niet anders dan de website afsluiten. Wij vinden het erg 
jammer dat ondanks de inzet van Christel tot nu toe er straks geen website voor 
Lijnden en Boesingheliede meer is. Ook alle informatie die wij ontvangen van 
Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH), vooral 
belangrijk voor de bewoners die aan de dijk wonen, werd op de website gezet en 
is straks niet meer toegankelijk. 
 
Voor informatie over Lijnden en Boesingheliede is iedereen daarom straks 
afhankelijk van de Boeselijn die 5x per jaar wordt verspreid, de website van de 
gemeente en de media (de weekkrantjes). 
 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad  
Iedere laatste maandag van de maand (behalve in juli en december) hebben wij 
van 16.00 tot 17.30 bestuursvergadering.  
Maar: 
vanwege de maatregelen rond Corona worden er dit jaar (2020) geen 
bestuursvergaderingen meer gehouden. We hopen vanaf januari 2021 wel weer 
maandelijks te vergaderen. De data voor de eerste maanden in 2021 zijn: 
maandag 25 januari,  22 februari en 29 maart. 
 
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 
 
 
  

http://www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl/
mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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Werkzaamheden rond Lijnden 
Overal in en rond Lijnden staan gele borden met teksten en letters om iedereen 
om de werkzaamheden in Lijnden heen te leiden. Maar dat valt nog niet mee want 
twee toegangswegen naar en van Lijnden zijn tot in 2021 afgesloten voor verkeer.  
Informatie kunt u vinden op de website van de gemeente en op onze website: 
www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl. En (kort) hieronder: 
 

• Lijnderdijk 
Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen aan de Lijnderdijk tussen Hoofdweg 
west en de Raasdorperweg. De dijk wordt opgehoogd en er komt een weg waar 
maximaal 50 km per uur mag worden gereden. Aan de zijkanten komen (weer) 
rode fietsstroken. 
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Volgend jaar zullen er ook 
werkzaamheden zijn tussen de Raasdorperweg en de IJweg in Zwanenburg. Dan 
wordt dit gedeelte afgezet. 
 

• Hoofdweg Oostzijde  
Eind september zijn de werkzaamheden aan de Hoofdweg oostzijde begonnen. 
De werkzaamheden zullen tot februari 2021 
duren. Het eerste gedeelte, van de 
Schipholweg tot het bord “Lijnden”, waar de 
bebouwde kom begint, wordt de Hoofdweg 
oostzijde een 60 km weg. Net als bij dat 
gedeelte van Hoofdweg westzijde. Vanaf waar 
de bebouwde kom begint, tot aan de Akerdijk, 
wordt de weg een fietsstraat, met rood asfalt. 
Dat betekent dat auto’s hier te gast zijn.  
 

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u bellen met de gemeente 
(0900-1852, dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente) en vragen 
naar Martijn Buitenhuis, de projectleder.  
Ook kunt u een email sturen naar: info@haarlemmermeer.nl.  
Zet dan wel in de onderwerp regel: “Lijnderdijk” of “Hoofdweg oostzijde”. 
 

De wegwerkzaamheden aan de Hoofdweg oostzijde hebben enige vertraging. De 
planning (voor fase 3) is nu dat in de week vóór kerst de asfaltlaag wordt 
aangebracht. De vertraging is o.a. opgelopen door de complete vervanging van 
de fundering, welke slecht bleek te zijn.  
Het asfalt zal in eerste instantie zwart zijn, de rode toplaag komt in het voor-jaar 
als de temperatuur gunstiger is. 
Fase 4 start dan 4 januari als alle feestdagen voorbij zijn. 
Meer informatie op de website: www.haarlemmermeergemeente.nl zoeken op 
wegwerkzaamheden Lijnden. 

http://www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl/
mailto:info@haarlemmermeer.nl
http://www.haarlemmermeergemeente.nl/
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BURENDAG (borrel),  19 september 

Met het vervroegen van de Burendag in Lijnden en 
Boesingheliede, met een week, hadden we dit jaar geluk.  
Het was zaterdag 19 september prachtig weer.  
Vanwege de Coronamaatregelen was het niet mogelijk om bij 
slecht weer uit te wijken naar het Verscholen Vossennest, dus wij waren hier heel 
blij mee.  
 
De “burendag-borrel” werd gehouden op het grasveld tegenover het Lijnden-
plein. De drankjes werden, ook Coronaproef, door één iemand ingeschonken. 
Connie en Ank hadden gezorgd voor hapjes (met een prikkertje). Er was 
versiering opgehangen en er stond als gebruikelijk weer mooi boeket op tafel 
(Dank je wel, Ernst). Helaas voor de kinderen was het spelletjes aanbod dit jaar 
minder en was er geen springkussen. 
 
Maar het was gezellig om elkaar weer eens te spreken. We konden zelfs een 
paar nieuwe bewoners, net verhuisd naar Lijnden, verwelkomen. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar tijdens Burendag bij elkaar komen en bijpraten 
zonder anderhalve meter afstand, mondkapjes en wel weer een springkussen 
voor de kinderen. 
 
 

 
 

Kerstbomeninzameling 2021 

Er staat nog geen boom in de huizen van Lijnden of Boesingheliede, maar toch 

wordt er door Els alweer nagedacht over het inzamelen van de kerstbomen na 

de kerstdagen. 

Echter daar gaat de Meerlanden over. En ja, corona gooit waarschijnlijk roet in 

het eten. Meerlanden meldt: 

Op dit moment zijn wij nog in overleg met de gemeente Haarlemmermeer en 
beraden wij ons (intern) nog over de jaarlijkse kerstboominzameling. 
Zodra hierover meer bekend is, laten wij dat weten. 
 
Wij (de dorpsraad) laten het u, lezers van de Boeselijn, weten óf, en zo ja, waar 
en wanneer, de kerstbomen door ons worden ingezameld. 
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De geitenwei 

Snuffelend in archieven kwam Joke Gabes het volgende krantenknipsel tegen 
over het begin van de geitenwei aan de Hoofdweg oostzijde bij de Akerdijk en 
Veldweg. 
Veertig jaar geleden fietste een redactielid van het Witte Weekblad langs wat nu 
de geitenwei is. De schrijver is verbaasd over het stukje grond, waar nu een 
schaap en wat geiten grazen. Dit eens zo smerige plekje met door passanten 
weggeworpen (huis-)vuil zag er keurig uit met een verzorgde heining:  
 
“Hier had een metamorfose plaatsgevonden. Het terrein (het is ongeveer 1200 m2 groot) 

heeft hiervoor al vele bestemmingen gehad. Ome Dorus Kroes (hij was een bekende 

buurtbewoner) heeft er lang groenten op verbouwd. Toen hij er om gezondheidsredenen 

mee moest stoppen, raakte het stukje grond in verval, het werd gebruikt als vuilstortplaats 

door mensen die op hun tocht door de Haarlemmermeer hun afval en soms zelfs hun 

huisvuil erop achter lieten. 

 

In de zomer van 1980 kregen zeven omwonenden toestemming van het Grootwaterschap 

Haarlemmermeer om het landje te pachten. Zij begonnen onmiddellijk met het opruimen 

van de bende en hebben het daarna grof geëgaliseerd, dit was veel werk. 

In het najaar kwam de heer P. Baars (een plaatselijke landbouwer) te hulp: hij bewerkte 

het landje machinaal: onkruid dood spuiten, egaliseren en daarna de grond onkruidvrij 

houden. 

 

Toen het eenmaal zover was, zaaide de heer M. Baars (‘de ouwe Baars’) het terrein in en 

hield verder een oogje in het zeil. 

Na het inzaaien plaatsten de omwonenden rondom palen in de grond en spanden er gaas 

tegen aan. Het gaas werd overigens door ijzerhandel van Beem uit Badhoevedorp met 

maar liefst 30% korting geleverd. Later werd ook nog schrikdraad aangebracht. 

 

Het graszaad werd gras en toen kon er in het voorjaar van 1984 een schaap met twee 

lammeren worden gekocht en schonk de heer J. Baars drie geiten. In de ‘zomer’ van dit 

jaar kwamen er nog twee bruin-wit gevlekte geiten bij. 

 

Het fraaie nachthok dat er nu staat werd door de zeven omwonenden op Hemelvaartsdag 

neergezet. De timmerlieden waren vader en zoon vd Koppel; er kwam wat later ook een 

klimspeeltuig voor de geiten bij. De kosten (tot op dit moment ongeveer ƒ 2500,-) 

kwamen voor rekening van de betrokken omwonenden. 

De buurtvereniging stelde evenwel laatst (samen met de toneelvereniging en de 

kindervereniging) ƒ  200,-  ter beschikking, hetgeen door alle betrokkenen hogelijk werd 

gewaardeerd. 
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Het terrein ziet er nu goed uit en het ligt uiteraard in de bedoeling dat het er fraai blijft 

uitzien, zodat de hele buurt er plezier van zal hebben. 

 

Er zullen wel wat nieuwe beesten bijkomen en soms anderen er weer af, misschien komt 

er een koppel siereenden. Om goed toezicht op het landje te kunnen houden en om te 

zorgen dat de beesten geen verkeerd voedsel en/of plastic zakjes krijgen, is het terrein 

afgesloten. 

 

Alle betrokkenen en enkele andere gezinnen uit de buurt met kinderen hebben evenwel 

een sleutel, zodat de kinderen en hun ouders erop kunnen komen.  

Daar alle onderhoud door de betrokken buurtbewoners wordt gedaan, kan men hen 

regelmatig bezig zien met grasmaaien en graskantjes knippen. 

De Lijndenaren kunnen met recht trots zijn op hun eigen ‘dierenpark’ ”. 

 
De geitenwei is dus al 40 jaar in particulier bezit van de betrokken omwonenden, 
die wij hiervoor hartelijk danken!! En het “dierenpark” is niet weg te denken uit 
ons dorp. 
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OUDERENSOOS LIJNDEN 

Met frisse moed begon de ouderensoos begin september weer met klaverjassen, 
hoera we mochten weer! 
Bijna iedereen was er weer en ook meldden zich nog een paar nieuwe mensen 
aan, heel leuk, hoe meer zielen hoe meer vreugde. 
 
Het was wel eventjes anders dan anders, we zaten nu in de grote zaal van de 
Vluchthaven, de tafels waren wat groter  (de anderhalve meter) en hadden ook 
een nieuw kleurtje gekregen, het zag er allemaal reuze gezellig uit. 
Ook kreeg iedereen persoonlijk een schoteltje met lekkere hapjes, zodat er 
veilig werd gesmikkeld. 
Iedereen was reuze blij dat we eindelijk weer mochten! Wel moest er flink gelucht 
worden, dus deuren open en dat was soms best wel ietsje fris. 
 
Helaas, na een aantal gezellige kaartmiddagen, ging de corona weer opspelen, 
en zitten we nu weer thuis en hopen dat het maar gauw weer normaal mag 
worden. 
 
Laten we hopen dat het binnenkort weer veilig 
genoeg is om iedere donderdag weer een 
gezellige middag met elkaar te hebben. 
 
Namens het kaart-team  
tot ziens 
 
Groetjes,  
Ria 
 
 
 
 
 
Naschrift na 17 nov: 
Met de mondkapjesplicht op 1 december en het niet openen van horeca, lijkt het 
me niet verstandig dat we het kaarten op donderdag gaan beginnen. 
 
Jammer, het zal niet veel leuke dingen brengen tot eind december 
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Genesius 
 
Genesius in Coronatijd 
 
Vanaf september zijn we positief en enthousiast weer begonnen met de repetities 
van de komedie “De Fanclub”. We hadden er veel zin in omdat de geplande 
uitvoering in maart, door Corona, niet door kon gaan. 
Echter door de tweede Coronagolf moest ‘De Vluchthaven’ weer sluiten, dus 
gaan de uitvoeringen in november ook niet door. Natuurlijk hebben we begrip 
voor deze situatie want de gezondheid van publiek en spelers gaat voor alles. 
 
We verwachten dat we op de laatste twee zaterdagen van maart 2021 genoemd 
stuk alsnog op de planken kunnen brengen. We hebben er natuurlijk hartstikke 
veel zin in, en hoe klein ons clubje ook is, we krijgen het nog steeds voor elkaar 
om met veel energie en plezier ons publiek vier keer per jaar van onze 
toneelvoorstellingen te laten genieten. 
 
Hoewel we momenteel niet kunnen repeteren in De Vluchthaven, houden we 
regelmatig contact met elkaar, en houden we middels brieven onze donateurs en 
adverteerders op de hoogte van de stand van zaken omtrent het wel of niet door 
gaan van onze uitvoeringen.  
Ook hebben we ze tussentijds een “knuffelkaartje” gestuurd, omdat heel veel 
mensen het in Coronatijd moeilijk hebben. 
 
Zoals gezegd: we zijn een klein clubje dat tegen de stroom in moet zwemmen, 
maar we hebben veel plezier en met elkaar kunnen we alles. En natuurlijk kunnen 
we altijd nieuwe donateurs, adverteerders en leden gebruiken, iedereen is van 
harte welkom. 
 
Nogmaals gezegd in maart 2021 gaan we “De Fanclub” spelen en als we zo lang 
niet gespeeld hebben, dan gaan we knallen. We heten iedereen van harte 
welkom en we hopen dat iedereen zich dan op een positieve en gezonde manier 
door de Coronacrisis heeft heen weten te slaan. 
 
Wij van Genesius zeggen altijd; 
De beste medicijn voor elke kwaal, is een uitverkochte zaal. 
 
Tot ziens allemaal, blijf positief en gezond. 
 
Bestuur en leden van Genesius 
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Wat een palen, wat een borden! Er zijn rijkelijk veel verkeersborden over 
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Lijnden uitgestrooid. Weet u waar welke foto is genomen? 
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     Wittebrug ?  
 
Er staan opeens naambordjes op het voetgangers-/ 
fietsbruggetje over de Hoofdvaart, voor het gemaal. Waar 
komen die nu opeens vandaan en waarom? 
 
Wel dit is een actie van de gemeente. Eind 2019 is aan de 
inwoners van de Haarlemmermeer gevraagd om naamvoorstellen in te dienen 
voor zes bruggen over de Hoofdvaart. De twee bruggen in Abbenes, drie bruggen 
in Nieuw-Vennep en één brug in Lijnden.  
In maart 2020 zijn de namen van vijf van deze bruggen en de winnaars bekend 
gemaakt. De gemeente had de onthulling van de naambordjes feestelijk willen 
doen, maar door de coronamaatregelen heeft de onthulling van de naambordjes 
op zich moeten laten wachten.  
 
Nu is er uiteindelijk besloten om de naambordjes zonder publiek op te hangen. 
Vandaar dat de naambordjes opeens lijken te zijn geplaatst. Dit geldt ook voor 
het naambordje van de brug in Lijnden. Deze heet vanaf nu dus “Wittebrug”. Niet 
omdat het vernoemd is naar de heer of mevrouw Witte. Dat zou men denken bij 
het op deze manier schrijven van de naam. Maar omdat het een witte brug is.  

De winnaars zullen nog apart benaderd 
worden met een bedankje van 
wethouder Ruigrok. En de winnaar in 
Lijnden is Christel. Zij is inmiddels uit 
Lijnden verhuisd. En alhoewel zij ook 
niet had gekozen voor “Wittebrug” maar 
voor “Witte brug”, laat zij op deze manier 
toch iets achter in Lijnden. Uiteraard 
feliciteren wij Christel met haar 
gewonnen prijs. 
 
Waarom voor deze inzending is 
gekozen weten wij niet en is tot nu toe 
ook niet te achterhalen. Eigenlijk 
hadden wij als dorpsraad liever gezien 
dat het gemaal weer verlicht gaat 
worden. Maar dat is voor de gemeente 
blijkbaar ingewikkelder dan het 
organiseren van wedstrijd voor 
brugnamen.   
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Familieberichten 

 

 

Je had het verkeerde lootje getrokken 

Maar voor ons was je een lot uit de loterij 
 

Dat staat boven het overlijdensbericht van 
 

Dirk de Jong 
 

23 mei 1956       -       5 augustus 2020 
 

         Akerdijk 116A 

 
 

*-*-*-*-*-* 
 

 
Wij ontvingen het bericht van het overlijden op 13 augustus jl.van  

dhr. J. van Gaalen 
Meneer van Gaalen werd geboren in Lijnden op 29 februari 1928. Zijn familie 
was woonachtig op één van de toen kenmerkende 6 stolpboerderijen die langs 
de Hoofdvaart tussen de Schipholweg (toen de Spaarnwouderweg) en de 
Vijfhuizerweg stonden.   
Samen met zijn vrouw was hij woonachtig op de Hoofdweg 200 in Lijnden. 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
Op 15 november is na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd overleden 

dhr. Klaas Groenewoud 

Familie Groenewoud woonde vele jaren op Lijnderdijk 230. Hr Groenewoud 
heeft jarenlang de Boeselijn bezorgd aan de Lijnderdijk. 
De laatste jaren woonde zij in Zwaanshoek, waar hij ook begraven zal worden. 

 
 

Wij wensen de families veel sterkte  
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schilderclub 
Beste mensen, 
 
Het is nog steeds een rare tijd door het corona virus. Op dit moment mogen we 
nog niet in de Vluchthaven, dus de club staat even op non-actief. Hopelijk brengt 
minister Rutte ons snel bericht dat we weer kunnen starten. Want we missen het 
allemaal om te schilderen en vooral om elkaar te ontmoeten.  
De club bestaat al heel lang en is ooit (ik weet niet precies wanneer) opgericht 
door Myra Pais en Hilde Streefkerk.   
Om een idee te hebben hoe het clubgevoel is voor de leden heb ik een mini-
interview gehouden met Gerda Bos. 
 
Gerda: “Ik las ongeveer 15 jaar geleden een stukje in het Witte Weekblad. De 
schilderclub zat toen in het oude dorpshuis in Badhoevedorp. Er werd toen ook 
nog les gegeven door Petronella. Daar heb ik veel van geleerd, maar toen 
Petronella ermee ophield is besloten om zonder docent verder te gaan” 
(Veel van de oudere leden kunnen heel goed schilderen en we helpen elkaar met 
tips -  Arien). 
“De club moest het dorpshuis verlaten omdat er in het zaaltje bloed geprikt moest 
worden en toen zijn we naar de Vluchthaven gegaan. Ernst van Woerkom was 
toen nog beheerder. 
Ik vind het heel erg gezellig en sommige leden voelen als broers en zussen.  
Veel leden zijn al heel lang lid en soms gaat er iemand weg. Maar er komen altijd 
nieuwe leden bij. En die voelen zich er ook thuis”. 
 
Ik vond het heel leuk om dit gesprek met Gerda te hebben. 
Het plan is om voor de volgende Boeselijn  één van de oprichters te interviewen. 
 
 
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, als het weer mag,  rustig eens kijken op de dinsdag in de Vluchthaven. 
 
Blijf allemaal gezond. 
 
Groeten 
 
Arien Klomp 
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Petanque Lijnden 

Ook bij de jeu de boules vereniging zijn er corona-maatregelen merkbaar. 
Omdat voor sporten buiten geldt dat volwassenen alleen individueel of in groepen 
van twee mogen sporten, met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers, mag er 
bij onze club alleen maar “Tête à Tête” gespeeld worden. (Dit is één-tegen-één 
spel).  
 

Want het is goed zoeken tussen alle regels wat wel en niet toegestaan wordt: Zo 
is de definitie van groepsvorming:  “aantal min of meer bijeen horende personen, 
waarbij kennelijk sprake is van een zeker samenhang of omstandigheid waardoor 
die personen bij elkaar zijn”.  
Dit houdt in dat alle trainingen aan meer dan twee personen worden gezien als 
groepstrainingen, en dus niet toegestaan zijn.  
Als er een samenhang is tussen de sporters, en die is er als er onder leiding van 
een trainer gesport wordt, is het niet toegestaan om met meer dan 2 personen 
actief te zijn.  
 

Vanaf 19 november mogen wij weer doubletten spelen,  
echter moet de kantine gesloten blijven. De toiletten  
blijven bereikbaar en 1,5 meter afstand bewaren. 
 

Namens Pétanque Lijnden 
Freek Vogelaar  
 
 

*-*-*-*-* 

 

Fietspad van Lijnden naar Badhoevedorp 
 

Vanaf eind oktober is het “omfietsen” voor fietsers die vanuit 
Lijnden via het fietspad over het bedrijventerrein naar 
Badhoevedorp fietsen voorbij. 
Naast het fietspad, vanuit Lijnden net voor Badhoevedorp, wordt 
er nog gewerkt aan de busbaan. Er komt dus geen verbinding voor autoverkeer 
op deze plek tussen de oprit naar de A9 en de nieuwe wijk in Badhoevedorp, 
maar alleen een busverbinding naar en van de Oleanderlaan. 
 

Als dorpsraad hebben we de gemeente gevraagd naar het veilig oversteken bij 
de nieuwe Oleanderlaan. Wij twijfelen of deze verkeerssituatie duidelijk en veilig 
is voor iedereen die hier oversteekt.  
De gemeente heeft ons verzekerd dat het goed komt.   
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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 en Danièlle Paky 
Wijkagenten Lijnden-West en B’liede Kim Holsberg en 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 8.15-12.15 uur 
Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg 2e en laatste di vd maand 18:00-20:00u 

Bezoek 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   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

