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Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  28 jan, 8 april en 17 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. 

Een van de vrolijke schilderijen in de vluchthaven 
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Agenda 
 
ma 29 nov 16-18.00uur Vluchthaven Jaarvergadering Dorpsraad 

za 25 dec 1e Kerstdag 

zo 26 dec 2e Kerstdag 

za   1 jan Nieuwjaarsdag 

za   8 jan 11-12.00uur Lijndenplein Kerstbomeninzameling 

 
 
Vergadering dorpsraad (indien mogelijk ivm corona) 

ma 31 jan 16.00  uur Vluchthaven    

ma 28 febr 16.00  uur Vluchthaven   

ma 28 mrt 16.00  uur Vluchthaven   

 
 

Uitvoering Genesius (indien mogelijk ivm corona) 

za     ..  mrt 20.00 uur Vluchthaven “De Fanclub”  

za     ..  mrt 20.00 uur Vluchthaven “De Fanclub” 

 
  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 

In de week van 10 januari kerstbomeninzameling door Meerlanden 

 
 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

wo 14 dec Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 
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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      9.30 uur Bridgeclub “Ontspanning” 
 
zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 
 
 

*-*-*-*-* 

 

 

Jaarvergadering Dorpsraad 
maandag 29 november 

van 16.00 tot 18.00 uur 

in de Vluchthaven aan de Schipholweg 649 

inloop vanaf 15.30 uur 

 

Na afloop een warme maaltijd met erwtensoep 

(wel even opgeven bij Rechell 06 2475 9682) 
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Van de redactie 
 
Afgelopen maand was Lijnden een aantal keer in het (landelijke)nieuws. 
Waar een klein dorp, onder de rook van Amsterdam en Schiphol, al niet groot in 
is! Maar het nieuws was niet van dien aard dat wij daar trots op kunnen zijn. En 
al helemaal niet voor de betrokkenen. 
 
Zo was er in de vroege ochtend van maandag 11 oktober het (schiet)incident 
voor de voormalige  RK-pastorie aan de Hoofdweg. Hierbij werd een 29-jarige 
man in een gele Lamborghini gewond aangetroffen. Het betrof een schiet-
incident wat eerder die nacht in een woning in Lijnden plaatsgevonden moet 
hebben. 
Vrijdag op zaterdagnacht 30 oktober was er een ernstig verkeersongeval  voor 
de voormalige School 1 aan de Hoofdweg. Hierbij lijkt het erop dat bij een 
inhaalmanoeuvre een geparkeerde auto is geraakt en een derde auto in de 
Hoofdweg is beland. Twee personen zijn met ernstige verwondingen in het 
ziekenhuis opgenomen. Wellicht bent ook u die nacht opgeschrikt toen er een 
traumahelikopter laag over Lijnden vloog.  
Tot slot is op zaterdag 13 november op de Lijnderdijk een automobilist tegen 
een geparkeerde auto gereden. Deze auto heeft vervolgens een derde auto 
geraakt die gedeeltelijk in de ringvaart terecht is gekomen. Hierbij zijn geen 
gewonden gevallen. 
 
Deze gebeurtenissen waren een tijdje het gesprek van de dag in ons dorp. Het 
hield de gemoederen even flink bezig. Wilt u hier meer over weten, kijk dan voor  
uitgebreidere  informatie  op het internet. 
 
Dan het goede nieuws uit ons dorp (gelukkig is dat er ook!). Loopt u wel eens 
een rondje door het dorp, dan moet u zeker even bij de geitenwei aan de 
Hoofdweg oostzijde kijken. Sowieso is het leuk om te zien hoe het met  de 
beestenboel in de wei gaat. Sinds kort hangt er een heel royaal insectenhotel 
aan het geiten-onderkomen.   
In eerdere Boeselijns hebben we al melding gemaakt van Daan en Davids 
Dieren Dingen. Deze broers zijn het die deze insectenhotels fabriceren van 
afvalhout. In veel tuinen kom je al werk van hen tegen. De opbrengsten van hun 
onderneming komen te goede aan de geitenwei.  Een top-voorbeeld van 
recycling waarvan iedereen beter wordt. 
 
Tot slot ook het goede nieuws over de lepelaars die nestelen op de rotonde op 
het industrieterrein van Lijnden. De komende jaren wordt er geen actie 
ondernomen om de rotonde weg te halen en blijft de huidige situatie 
gehandhaafd zoals deze nu is.  
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Goed nieuws voor de lepelaars die daar kunnen blijven nestelen. Minder goed 
misschien voor de tegenstanders, die vinden dat dit knooppunt aangepast moet 
worden om een snellere verkeersdoorstroming te krijgen naar de A9.  
 
Voorlopig vinden wij dat de natuur voorrang krijgt en zijn wij blij met dit besluit. 
Veel leesplezier in uw Boeselijn 
 
De Redacte 
 
 

 
*-*-*-*-* 

 
 
 

de geitenwei 
 
Bericht van de geiten en de kippen uit de geitenwei. 
 
We willen u laten weten dat het heel goed met ons gaat. 
U weet al dat wij heel blij zijn met de verzorging en de aandacht die wij dagelijks 
mogen ontvangen. 
Elke dag krijgen we eten en schoon drinkwater en onze hokken worden 
regelmatig schoongemaakt. (en dat is echt wel nodig!)  
 
En wat vindt u van het 
insectenhotel wat sinds deze 
zomer op ons hok is bevestigd? 
Mooi hè? Dat hebben we 
gekregen van Daan en  David 
die het zelf hebben gemaakt! 
Heel hartelijk bedankt hoor, we 
vinden dat echt tof van jullie.  
Het staat mooi en de insecten 
kunnen altijd komen logeren bij 
ons in de wei! 
 
Tot een volgende keer!  
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Nieuws van de dorpsraad 

JAARVERGADERING  
op maandag 29 november in de Vluchthaven.  
LET OP: Tijdstip 16.00 – 18.00 uur 
 
Vanwege de coronamaatregelen en het herstel van de Vluchthaven na de brand 
is er nog geen jaarvergadering geweest over 2020. Dit zijn we als vereniging 
wel verplicht. En de vergadering over 2020 MOET in 2021 plaatsvinden.  
Deze jaarvergadering was gepland maandag 29 november ’s avonds, maar na 
de persconferentie van vrijdag 12 november bleek dat we onze plannen 
moesten wijzigen. De Vluchthaven valt onder horeca en we mogen dus niet 
vergaderen na 20.00 uur. Toch willen wij de jaarvergadering op deze datum 
door laten gaan. 
Daarom: jaarvergadering op maandag 29 november in de Vluchthaven, 
Schipholweg 649 van 16.00 tot 18.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur. 
 
U vindt dit mogelijk een lastige tijd, wat avondeten betreft, daarom biedt de 
dorpsraad u na de vergadering een warme maaltijd aan. 
We hebben graag dat u allen komt op de jaarvergadering. Maar mocht uw 
partner bijvoorbeeld niet mee kunnen vergaderen en u wilt wel samen mee 
eten, dat is geen probleem. 
De maaltijd wordt verzorgd door onze vrijwilligster Rechell Brugmans. Het gaat 
iets worden met erwtensoep en roggebrood. Maar zeker is dat u niet met lege 
maag naar huis gaat. Dat is Rechell wel toevertrouwd. 
 
Wilt u na de jaarvergadering blijven en mee eten? Dan kunt u bellen of appen 
naar Rechell: 06 24759682.  
Graag aangeven met hoeveel personen u aan de maaltijd deelneemt en of u 
dieetwensen heeft. Graag voor woensdag 24 november! 
 
We hopen dat ondanks dit vroege en voor een jaarvergadering vreemde tijdstip 
we toch een goede jaarvergadering kunnen houden. 
De agenda van deze vergadering zal in de Vluchthaven liggen, evenals de 
notulen van de vorige jaarvergadering (deze was op 25  februari 2020 en ging 
over 2019). 
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BOMEN IN LIJNDEN 
 

Na een klacht via de dorpsraad naar de gebiedsbeheerder 
over het verdwijnen van bomen in Lijnden na de 
onderhoudswerkzaamheden aan de ringdijk richting  
Zwanenburg (Lijnderdijk), kregen we van de gebiedsbeheerder 
een plattegrond van Lijnden waarop wij initiatieven kunnen aankruisen. 
 

Deze plattegrond willen wij tijdens de jaarvergadering aan de aanwezigen 
voorleggen, zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen meedenken over waar er 
in Lijnden bomen kunnen worden geplant. 
 
Daarbij hebben wij de opdracht om wel te denken aan wel/geen gemeentelijk 
grondeigendom, kabels & leidingen in de grond, grondkwaliteit, financiële 
haalbaarheid etc. 
 
Het resultaat leggen wij dan weer bij het gebiedsbeheer neer. 
Wij weten niet of dit echt tot een (snel) resultaat gaat leiden, maar het is, wat 
ons betreft, het proberen waard. 

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD 
Onze bestuursvergaderingen zijn iedere maand. Tijdens de komende 
bestuursvergaderingen stellen wij de vergaderdata en tijden voor 2022 vast. 
Deze kunt u dus zo snel mogelijk na de vergadering terugvinden op onze 
website. En in de volgende Boeselijn zetten wij de bestuursvergaderingen van 
de drie daarop volgende maanden.  
Bestuursvergaderingen zijn openbaar. U kunt dus altijd mee vergaderen als u 
dat wenst of iets wil inbrengen.  
Wel is het handig om van te voren even contact op te nemen met ons 
secretariaat, dit kan via j.w.vrijbloed@hetnet.nl . Dan ontvangt u van te voren de 
agenda zodat u weet waar we het over gaan hebben. 
 
WEBSITE 
Voor nog 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. 
We nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. 
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oUDERENSOOS LIJNDEN 

Na bijna anderhalf jaar konden we eindelijk weer eens met de ouderensoos 
beginnen. In een mooi opgeknapte Vluchthaven! 
 
Iedereen was blij dat er weer eens wat kon, en de opkomst was dan ook groot! 
Allemaal blij dat we weer lekker konden kaarten, met voldoende ruimte van 
elkaar, ivm de anderhalve meter.  
Ook konden we wat nieuwe leden toevoegen, die na één keer meedoen het zo 
gezellig vonden dat ze nog steeds van de partij zijn.  Zo zijn we tegenwoordig 
toch al gauw met zo’n 20 á 24 mensen.  
 
Na een paar kaartmiddagen, werden we door de dorpsraad van Lijnden 
getrakteerd op een heerlijke lunch. Deze werd vakkundig verzorgd door Rechell, 
met allerlei heerlijkheden, waarna er natuurlijk… geklaverjast werd.  
 
Voorlopig hopen we dat het zo door kan gaan, want in deze Corona periode 
weet je het maar nooit! Bij binnenkomst laten we braaf onze QR-code zien, want 
tja, dat moet in deze tijd. 
 
En zo hopen we dat we door kunnen gaan, en wie zin heeft in een spelletje 
klaverjassen is altijd van harte welkom!  
Om 13.00 uur staat er koffie of thee klaar en om half 2 beginnen we met het 
kaarten.  
 
Namens het kaartteam   
Joke en Ria 
 
 
 
Volgend jaar hopen we ook weer een boerenkoolmaaltijd te organiseren. Omdat 
de corona-situatie per week kan veranderen, kunnen we nu nog geen datum 
prikken. Als het mogelijk is, leest u er over in de volgende Boeselijn, die eind 
januari zal verschijnen. 
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Genesius 
Hallo allemaal, 
 

Weer een berichtje van Genesius: jullie weten wel, dat kleine kluppie uit Lijnden. 
Ja precies dat kleine kluppie met die grote daden, we hopen dat jullie de 
donkere dagen in gezondheid en vertrouwen tegemoet kunnen zien. 
 
Natuurlijk dachten we allemaal dat we het Coronabeest binnen de perken 
konden houden, maar  niets is minder waar. We moeten vrezen voor nog 
strengere maatregelen in de toekomst. 
Wij van toneelvereniging Genesius, denken dan maar dat het uiteindelijk toch 
zal lukken, om het beest te temmen. Dus we gaan met heel veel vertrouwen de 
verdere toekomst in. 
 
Dat komt ook omdat onze inspanning om nieuwe leden te werven succes heeft 
gehad, er hebben zich een aantal kandidaten gemeld, en inmiddels hebben we 
met de meesten kennis gemaakt. 
We hebben afgesproken dat ze enige tijd met ons mee gaan draaien om de 
sfeer te proeven voordat er een definitief besluit wordt genomen. Ze hebben al 
aangegeven zich zeer welkom te voelen.  
 
We hebben sinds lange tijd weer (even kort) gerepeteerd. We wilden toch weer 
even de planken voelen. Het werd een repetitie tussen allerlei obstakels die op 
het toneel stonden, en de gordijnen hangen nog niet, maar daar hadden we 
uiteraard geen last van.  
De repetitie ging onder het toeziend oog van de nieuwe kandidaten en we 
beleefden een enthousiaste en warme avond. 
Alles is er op gericht om in maart a.s. het toneelstuk ‘De Fanclub’ te spelen, we 
houden u op de hoogte. 
 
Tot slot, misschien beleven we met het Coronaspook een extra donkere winter, 
maar er is een heel oud spreekwoord dat zegt: 
 

Zijn de dagen donker, zit je in de put, krijg je een vreselijk bericht, 
Bedenk dan altijd: 

Het is nog nooit zo donker geweest, of het wordt altijd wel weer licht. 
 
Wij zien het zitten, we gaan er voor, we hebben vertrouwen voor twee, 
gaan jullie met ons mee ? 
 

Tot ziens, namens de leden van dat kluppie. 
 
Ben Sulmann 
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Moestuinen Lijnden 
 
Na de oproep in de vorige Boeselijn hebben zich drie enthousiaste Lijndenaren 
gemeld voor een moestuin. Weliswaar is er nog een wachtlijst, maar in het 
volgende tuinjaar kunnen waarschijnlijk alle drie de nieuwe tuin-ders met hun 
moestuin beginnen.  
 
Graag willen we dat de moestuin een plek wordt voor mensen die hun eigen 
biologische groenten willen verbouwen, dus zonder gebruik te maken van 
bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest.  
Behalve telen van groenten zijn ook bloemen welkom, waardoor meer insecten 
en vogels worden aangetrokken. En juist die insecten zoals de oorworm, het 
lieveheersbeestje en de sluipwesp hebben we nodig. Om bijvoorbeeld een 
plaag met bladluizen te bestrijden, zij zijn nuttig tuinpersoneel.  
 
Winterklaar maken tuin? 
In deze periode hebben we de neiging om de tuin winterklaar te maken: het land 
kaal maken en al het blad en de bloemstengels opruimen. Maar wil je in het 
voorjaar ook graag dat de insecten je helpen bij het opruimen van ongewenste 
gasten, dan is het misschien beter om je tuin wat meer met rust te laten. Juist 
afgestorven bloemstengels en bloemhoofden zijn een mooie overwinteringsplek 

voor natuurlijke vijanden van de bladluis, zoals 
het lieveheersbeestje. 
 
Afgevallen bladeren worden vaak 
weggeblazen of opgeveegd, maar ook die zijn 
nuttig voor de bodem en voor de insecten of 
voor egels, die in het voorjaar al plagen 
bestrijden. 
Bladeren en plantenresten vormen een 
isolerend dekentje voor de bodem, waarin de 
natuurlijke vijanden van de bladluis 
overwinteren en dus beter overleven. Lekker 
laten liggen dus, die bladeren: goed voor de 
bodem en een veilige voedzame plek voor 
nuttige insecten. En met insecten lok je ook 
weer vogels die je weer van andere plagen 
afhelpen. 
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Dat we de tuin wat meer ruimte geven in de winter, wil niet zeggen dat er 
helemaal niets gedaan wordt in de moestuin in Lijnden. Enkele tuinen hebben 
wat achterstallig onderhoud en het geheel ziet er wat rommelig uit. Komende tijd 
proberen we de tuinders te bewegen overtollig bouwmateriaal en ander 
overtollig materiaal dat niet thuishoort in een moestuin, op te ruimen.  
In oktober hebben we bezoek gehad van de Dorpsraad: Jos Weel en Joop 
Baars kwamen een kijkje nemen en ook zij constateerden dat de regels wat 
preciezer mogen worden nageleefd. 
 
Enthousiast geworden om zelf biologische groenten te gaan telen? Geef je dan 
op voor een tuintje. We zoeken mensen die serieus met een moestuin aan de 
gang willen en het ook belangrijk vinden dat het geheel er voor de buurt  
aantrekkelijk uitziet.  
 
Heb je interesse in een moestuin stuur dan een mailtje naar Wiet van Hoorn 
Wvhoorn47@gmail.com 
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Schilderclub 
 
Beste mensen,  
 
We gaan al heel snel naar het einde van  
het jaar. Dat is altijd wel gezellig.  
Eerst de goedheiligman en daarna kerst.  
 
Jammer genoeg is het coronaspook nog niet weg.  
Maar wij oudjes zijn allemaal gevaccineerd, dus zolang als het wordt 
toegestaan, blijven wij op de dinsdagochtend bezig met het vervaardigen van 
onze kunstwerken.  
 
En onderschat dat niet hoor: Een paar van onze leden zijn echt goede schilders. 
Andere zijn amateurs en beginners (daar hoort ondergetekende bij). 
 
Maar elkaar zien werken en worstelen is heel leerzaam voor de anderen
groep. En een tip van een medeschilder kan je opeens toch op weg helpen.
  
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Heeft u belangstelling? 
Kom gerust een keer kijken. We zijn elke dinsdagochtend aanwezig van 09.30 
uur tot 12.00 uur.  
Tegen de feestdagen hebben we een pauze, dus het is wel verstandig om even 
te informeren.  
Bel me gerust. Mijn telefoonnummer is 06 207 17736.,  
 
Iedereen heel prettige feestdagen gewenst en een goed en gezond 2022. 
 
Groet,  
 
Arien Klomp - Hoogendam  
 
 
 

 

____________________________ 

Maar wij oudjes zijn allemaal gevaccineerd, dus zolang als het wordt 
blijven wij op de dinsdagochtend bezig met het vervaardigen van 

Een paar van onze leden zijn echt goede schilders. 
Andere zijn amateurs en beginners (daar hoort ondergetekende bij).  

Maar elkaar zien werken en worstelen is heel leerzaam voor de anderen van de 
kan je opeens toch op weg helpen. 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Heeft u belangstelling?  
Kom gerust een keer kijken. We zijn elke dinsdagochtend aanwezig van 09.30 

el verstandig om even 

Iedereen heel prettige feestdagen gewenst en een goed en gezond 2022.  
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Feliciteren 
 
De ooievaar hadden we al in de tuin zien staan op Schipholweg 827 in 
Boesingheliede. Later kregen we het geboortekaartje. 
 
Op 15 augustus om 14.31 uur werd geboren: 

 
 , .

 

 
 

 
Trotse ouders en broer: Cynthia, Niels en Roan 

 
 

Wij wensen de jonge ouders Veel Geluk! 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 

Vluchthaven 

Aan de buitenkant van de Vluchthaven zagen wij een schildje van ‘Stichting 
Nooit Voorbij’. Dit is een landelijke stichting die er is voor nabestaanden van 
overleden kinderen. Zij hebben het kantoortje gehuurd achter de toiletgroep. 
 
In de grote zaal de Vluchthaven zagen we 
vrolijk gekleurde schilderijen hangen.  
Navraag leerde dat de schilderijen zijn 
gemaakt door de beheerster van 
Maatvast, Tine Buys, en hier opgehangen 
zijn ter aankleding van de zaal. 
 
Het ziet er heel gezellig uit.  
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CURSUS AED 

(Automatishe Externe Defibrilator)  REANIMEREN 
 

Zoals u wellicht in de vorige Boeselijn heeft gelezen hangen er inmiddels 3 
AED’s in Lijnden. Ze zijn allemaal voorzien  van een groene buitenkast en zijn 
afgesloten met een cijfercode. Deze code is bekend bij de alarmcentrale. Ook in 
Badhoevedorp zijn er maar liefst 11 AED’s geplaatst. Dit kon allemaal 
gerealiseerd dankzij de enorme inzet van de organisatie Hart voor Badhoeve-
dorp en Lijnden. Gerealiseerd door sponsoracties en donaties van onder andere 
de Stichting Badhoevedorp voor Badhoevedorpers en een subsidie vanuit de 
gemeente.  
 

De bewoners van de dorpen werden benaderd of zij een cursus wilden volgen 
hoe de AED te bedienen.  
De cursisten ontvangen na deelname een officieel deelnamecertificaat.  
De deelnemers, zijn na de cursus in staat om een hartstilstand te herkennen en 
om met een AED de reanimatie uit te voeren bij een slachtoffer. 
 
In Lijnden hebben zich 11 mensen zich 
aangemeld,  er waren twee avonden gereserveerd 
in de Vlucht-haven. In totaal waren er 30 cursisten. 
 
Omdat één van de Lijndense AED’s bij ons huis  is 
opgehangen waren wij, Greet en Gerard Smit, 
geïnteresseerd om de cursus te volgen. Afgelopen 
maandag 1 november waren wij in de Vluchthaven 
met nog drie andere dorpsgenoten. De maandag 
ervoor was er ook al een cursusavond. 
 
De avond werd geopend door Dick van Rooijen, 
beheerder van de AED’s en medewerker van het 
Rode Kruis. Instructeur Joram, heeft ons alle in’s en out’s geleerd. Hij had 3 
poppen meegenomen waarop wij konden oefenen, dat hebben we vele malen 
herhaald om het goed onder de knie te krijgen. Ook werd er een filmpje getoond 
hoe het precies in zijn werk gaat als 112 gebeld wordt.  
Wij vonden het een leerzame avond, maar hopen dat we het geleerde niet in de 
praktijk hoeven te brengen. Maar als het nodig is dan weten we hoe te 
handelen! 
 
Nog even de plekken waar de kasten hangen: 

1. De Vluchthaven ( aan de achterzijde naast de entree) 
2. Hoofdweg Oostzijde nr 34 (bij de voordeur) 
3. Nieuwerkerkerstraat 6-a (op de muur) 
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Nieuws van de dorpsraad 

Punten besproken met de gemeente (gebiedsbeheer) 
Twee keer per jaar hebben wij overleg met de afdeling  
gebiedsbeheer van de gemeente Haarlemmermeer.  
Een aantal punten staan inmiddels al een paar jaar steeds op deze agenda. 
Soms hebben we het geluk dat we antwoord krijgen op een vraag of dat iets ook 
daadwerkelijk wordt afgehandeld. 
Dit zijn de punten die we de laatste vergadering hebben besproken: 
 
Voetbrug over de tocht naar oude A9 traject: deze brug komt er.  
 
Situatie bij de Witte brug en de groenstroken na reconstructie van de 
Hoofdweg Oost. Deze vraag kwam bij ons binnen van een inwoonster en 
hebben wij net als de meldster ook doorgestuurd naar de gemeente. Inmiddels 
is de opgang naar de brug voorzien van een (zeer laag) hekje. Het gras in de 
groenstroken is opnieuw ingezaaid en heeft tijd nodig om te groeien. 
 
Steiger Ringvaart: Is opgenomen in het ringdijkbeleid, maar het is nog niet 
bekend wanneer en waar precies deze wordt geplaatst.  
 
Het paaltje bij het fietspad naar/bij het bedrijventerrein: er is inmiddels een 
extra paaltje geplaatst  
 
De bocht Hoofdvaart Oostzijde, waarom zijn hier geen parkeervakken gemaakt 
met de reconstructie? Dit blijft onduidelijk. Op het moment dat de plannen voor 
reconstructie aan de dorpsraad werden voorgelegd waren er al geen wijzigingen 
meer mogelijk. En het ziet er helaas niet naar uit dat er nu nog iets gewijzigd zal 
worden. 
 
Papieroverschot brengparkje: wil de gemeente het idee overwegen om de 
verenigingen weer papier op te laten halen en daar dan een schappelijke prijs 
per kilo voor garanderen? 
Ook hier had gebiedsbeheer geen duidelijk antwoord op 
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Situatie Schipholweg, dit betreft de standaard 4 punten: 
1) Hoofdweg Oostzijde om Schipholweg over te steken (ondanks dat het punt 
daar onlangs wel is aangepast voor -zeg maar- de Asperge boerderij {en mooi 
geworden} staan fietsers en brommers daar de fietsers en brommers die 
rechtdoor willen vanaf Haarlem, de Schipholweg verder volgend, enorm in de 
weg. + als je vanaf Badhoevedorp komt moet je echt van je fiets afstappen om 
op het knopje van het verkeerslicht te drukken om links af te kunnen slaan 
(richting Hoofddorp) 
 
2) Hoofdweg Westzijde om Schipholweg over te steken. Hier kom je als fietser 
gewoon bijna niet “aan de beurt” Je kunt niet vooraan komen staan, want je kunt 
er niet langs. En als je middenin een rij auto’s staat of achteraan haal je als 
fietser net niet het groene licht om over te steken. 
 
3) Vanaf Badhoevedorp de Schipholweg oversteken (richting Hoofddorp) bij 
Hoofdweg Westzijde. Dan moet je dus eerst recht oversteken naar de 
Parallelweg (bij de witte Kerk) daar met je fiets 180 graden draaien en dan op 
het juiste knopje drukken. Dan kun je vandaar rechtsaf oversteken (als het licht 
voor je op groen gaat). 
 
4) Voor voetgangers vanaf de bushalte op de Hoofdweg Westzijde: daar is 
netjes een voetgangersverkeerslicht en dat werkt prima. MAAR je staat daar op 
twee trottoirtegels te wachten op groen licht. De sokken worden je uit de 
schoenen gereden. 
 
Oplossingen hiervoor komen pas als dit gedeelte van de Schipholweg ooit wordt 
aangepakt voor verbetering en wanneer en hoe dit gaat gebeuren is in handen 
van Rijkswaterstaat. In ieder geval niet gelijk met de re-constructie van het 
gedeelte van de Schipholweg dat in Badhoevedorp ligt. 
Toch blijven wij ervoor zorgen dat deze punten onder de aandacht blijven, zodat 
bij gesprekken en overleg van gemeente en Rijkswaterstaat en de Provincie, 
deze punten zeker niet vergeten worden.  
 
Hoe staat het met de verlichting van het gemaal? Dit is ook binnen de 
gemeente nog steeds een grote vraag. Wordt wederom uitgezocht en bekeken. 
 
Openbare laadpaal parkeerplaatsen Vluchthaven 



____________________________ ____________________________ 

 

- 17 - 
 

Dit is door Stichting Maatvast inmiddels bij de gemeente aangevraagd. 
 
VOS-terrein: Hoe staat het met de drainage van het veld en nieuwe 
speeltoestellen? De tekeningen van de kinderen zijn opnieuw gemaild naar de 
gebiedsmanager. De aanwezigen van gebiedsbeheer hadden geen idee waar 
dit over ging en gaan op zoek naar mensen binnen de gemeente die hier wel 
iets over weten. 
 

Straat-racen in en om  het dorp. Hierover is door diverse mensen al vaker bij 
de gemeente geklaagd. Wat zijn de mogelijkheden handhaven en/of snelheden 
te meten? Eén van de vier wijkagenten was aanwezig. (Om het handig te 
houden is Lijnden verdeeld in twee zones voor het werkgebied van de 
wijkagenten).De aanwezige wijkagente, Danielle Paby gaf aan hier nog nooit 
iets over te hebben gehoord. Zij kunnen pas iets doen als er meldingen 
binnenkomen. En willen vooral weten waar de straatraces plaatsvinden en 
wanneer. Dus als u iets ziet of hoort dit graag melden bij de politie. Dit kan via 
0900 8844 of via Meld Misdaad Anoniem (dat een betere optie lijkt) 0800 7000 
of www.meldmisdaadanoniem.nl. 
Daarbij gaf de wijkagente ook aan dat zij vooral iets kunnen doen als u 
kentekens doorgeeft. Wij hebben aangegeven dat dat best ingewikkeld is als de 
auto’s en motoren hard voorbij rijden en dat zelf naar buiten stappen om 
mensen hierop aan te spreken niet echt aantrekkelijk lijkt. 
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Kerstbomen inzameling 
zaterdag 8 januari 2022 

 
Alhoewel de meeste mensen nog een kerstboom moeten kopen en gaan 
versieren, heeft Meerlanden al een datum gepland waarop de kerstbomen uit 
Lijnden, ontdaan van versiering uiteraard, worden ingezameld. 
 
De kerstbomen kunnen zaterdag 8 januari 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur 
ingeleverd worden bij/in de container op de hoek van de Raasdorperweg en 
Hoofdweg westzijde (het Lijndenplein). 
 
Alle kinderen krijgen voor iedere kerstboom die ze inleveren een lootje.  
Wanneer en hoe de lootjes 
ingewisseld kunnen worden voor 
een prijs(je) is een beetje 
afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen. Maar gezellig wordt 
het vast, al is het op afstand. 
 
 
 
 
 
 

 
*-*-*-*-*-* 

 
 

In de kleine lijntjes 
 
 

Er staat bij ons nog een wit baby-badje  
met een afsluiter, dus gemakkelijk te legen. 

Kan ik hier iemand blij mee maken? 
Misschien is er wel een (andere) oma die het handig vindt. 

Bel gerust 06 3493 0787 
Els Dikkes 
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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 18.00 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  
 
De Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis-gebouw neemt 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. 
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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 Alex Persijn en Bart van Dam 
 

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 
 

www.meldmisdaadanoniem.nl  0800 7000 
 

Dorpshuis de Vluchthaven  020 - 449 0696, Schipholweg 649. 
 

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 Zwanenburg    Op tijdelijke locaties: Altijd afspraak maken 
Meerwaarde gebied Noord, voor  ma 12.30-16.00u  op afspraak 
ouderenadvies, sociaal raadslieden,  dinsdag en donderdag 9.00-12.30 uur 
formulierenbrigade, jongerenwerk,  023 569 8860 of mail naar 
hulp bij thuisadministratie en meer  pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl 
      
Oppas     Nickita Hoogenboom 06 3086 4420 
     (doet opleiding onderwijs assistent) 
 
Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl 0800 0432 dagelijks 11:00 - 21:00 uur 
 
Telefonische hulpdienst   088 - 07 67 000 
 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 
 

Vliegherrie.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   088 9720 200 (ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur) 
 

Biologische volkstuintjes Lijnden Wvhoorn47@gmail.com  


