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Uw buurtblad de Boeselijn    
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  8 februari, 12 april en 21 juni  
Kopij graag 10 dagen eerder inleveren. e-mail: els@dikkes.nl 
 

Redactieleden: Lia Kooter, Els Dikkes en Ernst van Woerkom 
Redactie- Els Dikkes, Hoofdweg 64, 1175 LB Lijnden, tel  023 - 555 1426 
        adressen: Ernst van Woerkom, Schipholweg 647, Lijnden 023 - 555 1622 
Kopieerwerk: ‘t copy shoppy, Lijnden 
Geplaatste artikelen of berichten, ondertekend door een persoon of namens 
een vereniging of club, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. 
 

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

Het wordt Een mooi voetpad 

Aan hoofdweg westzijde 
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Agenda 

do 13 dec  17.00 uur Vluchthaven Boerenkoolmaaltijd, voor iedereen 
    aanmelden bij Joop Baars tot 6 dec   
 
za 12 jan 11.00-12.00 Lijndenplein Kerstbomen inzameling  
    hoek Hoofdweg / Raasdorperweg 

zo 20 jan 15.00-17.30   Vluchthaven Winterborrel: 
     iedereen is van Harte Welkom 
 

Vergaderdata Dorpsraad 
 
ma 26 nov 16.00 uur Vluchthaven  

ma 28 jan 16.00 uur Vluchthaven 

 
Uitvoering Genesius 
     
za 24 nov  20.00 uur  Vluchthaven   “Lucy’s Baby”  
      live-muziek en bal na 
 
Om vast te noteren: 30 maart en 6 april 2019 zijn de volgende uitvoeringen 
  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
 
wo 26 dec Lijnden west en B’liede géén inzameling GFT-afval 

do 27 dec Lijnden west en B’liede vervangende dag GFT-afval 

 
 

Klein Chemisch Afval – KCA wagen 

ma  7 jan Lijnden, Vluchthaven 12.30 - 13.00 uur 

ma  7 jan Bushalte B’liede 13.15 - 13.45 uur 

wo 9 jan Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 
 
 

Wij wensen u een fijne wintertijd 
en een gezellige jaarwisseling 
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 Elke week activiteiten 
 
      
maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de witte brug over 
    de Hoofdvaart  
 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
 
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 
 
 

*-*-*-*-* 

 

  

Zondag 20 januari 

Gezellige winterborrel voor iedereen 

In de Vluchthaven aan de Schipholweg 649 

Van 15.00 – 17.30 uur 

Met lekkere hapjes en drankjes 

 

U bent van harte welkom! 
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Van de redactie 

U zit nu te lezen in het novembernummer van uw Boeselijn.  

Na een warme zomer en een najaar waaraan geen einde leek te komen, lijkt nu 

de winter wel zijn intrede te hebben gedaan. Lage temperaturen en een frisse 

oostenwind. Heeft u ook zo genoten van de lange nazomer. Wat duurde het 

lang voor de prachtige herfstkleuren van de struiken en bomen waren 

gestormd…. 

 

De koude, donkere wintermaanden zijn begonnen en wij presenteren hierbij 

weer een lezenswaardige editie van uw eigen, vertrouwde  buurtblad.  Vol met 

het reilen en zeilen van uw buurt. 

 

Zo in deze donkere winterse maanden, rond de feestdagen, waarin het vooral 

draait om huiselijke gezelligheid is het leuk om verhalen te vertellen. Het 

Sinterklaas en Zwarte Piet verhaal, de verhalen van rond de kerstboom of van 

Sint Maarten. Verhalen zijn leuk om te vertellen en met elkaar te delen. Niet 

voor niets organiseert de Dorpsraad elk jaar een winterborrel in de Vluchthaven. 

Een tijdstip om elkaar te spreken en verhalen te vertellen van hoe je het oude 

jaar hebt afgesloten en het nieuwe jaar begonnen bent. 

 

In de Boeselijn willen wij graag verhalen plaatsen van de dorpsbewoners van 

Lijnden en Boesingheliede. Wat u zoals meegemaakt hebt in deze donkere 

maanden en wat u graag zou willen delen met u dorpsgenoten. Regelmatig 

plaatsen wij berichten van nieuwe inwoners en laten hen zich voorstellen aan 

ons.  Ook de jongste nieuwe bewoners heten we graag welkom. 

 

Kortom wat wij proberen duidelijk te maken is dat uw Boeselijn nog leuker, 

spannerder en informatiever kan worden. En als u zich aangetrokken voelt om 

een bijdrage hieraan te leveren, dan bent u van harte welkom. En denkt u van 

‘niet’:  ook geen probleem. Lees dan alle perikelen die er zijn in Lijnden en 

Boesingheliede en hoe de Dorpsraad enthousiast blijft met het organiseren van 

leuke activiteiten voor haar leden. 

 

Tot slot wensen wij u een mooie decembermaand toe en een positief 2019! 

Veel leesplezier in uw Boeselijn. 

De redactie  
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feliciteren 
In Boesingheliede zagen we een ooievaar staan bij Schipholweg 827. 

Daar is geboren op 20 september om 12.00 uur precies: 

 

 

 

 

 

Zijn trotse ouders zijn Cynthia en Niels Koopman 

 

Wij wensen de jonge ouders Veel Geluk !! 
 

*-*-*-*-* 
 

8 november was het feest op Akerdijk 80: 
 

Ed & Marjory Schildt 

vierden dat zij  50 jaar getrouwd waren. 

 

Van Harte !! 
 

*-*-*-*-* 
 
Voor alle Lijndenaren,  
  
Onze wandelavond is verschoven naar de MAANDAGAVOND. 
We vertrekken om 19.30 uur vanaf het witte bruggetje voor het gemaal.  

Iedereen is welkom!  
We wandelen in de buurt, meestal ongeveer een uur in 
een prettig tempo. Soms iets langer.  
Heb je zin om een keer mee te wandelen? Kom 
maandag eens bij de voetgangersbrug om half acht. 
  
Tot dan !  
Ank, Angelique, Christel, Connie, Els, Kim en Saskia 



____________________________ ____________________________ 
 

- 6 - 

 

familieberichten 

 

 

Op 10 november is Jo van Woerkom - van Egmond in de Meerwende in 
Badhoevedorp overleden op 87-jarige leeftijd. 
Met haar man, Henk, die in april jl is overleden, en haar gezin woonde zij 
jarenlang aan de IJweg. 
De hele familie is altijd erg betrokken geweest bij het sociale leven in Lijnden. 
Jo was o.a. actief in de katholieke kerk en tal van activiteiten in het dorpshuis 
de Vluchthaven. 
 

“Het laatste antwoord op de dood is Liefde” 

 
 

*-*-*-*-*-* 

 

 

De redactie ontving ook bericht dat mevrouw Jo Bodemann op 13 november is 

overleden.  

Mw Bodemann woonde aan de Nieuwerkerkerstraat op nr 14 en is 86 jaar 

geworden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

 

 

Wij wensen de families veel sterkte 
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nieuws van de dorpsraad 

Viaduct over de Hoofdvaart / omlegging. 

Nu het viaduct weg is en alle werkzaamheden voor de 

omlegging bij de Hoofdvaart echt gedaan zijn wordt eindelijk 

de Hoofdweg zelf aangepakt. Het trottoir wordt verbeterd en 

ook de weg. Dit betekent voor het verkeer dat er soms weer even moet worden 

opgereden. Aangegeven is dat dit van 29 oktober tot 14 december zal zijn. 

Omwonenden hebben hierover een brief gehad van de gemeente.  Mocht u toch 

nog vragen of opmerkingen hebben, in de brief wordt aangegeven dat dit 

gemeld kan worden bij: de heer R. de Lange, telefonisch bereikbaar via 0900-

1852. 

 

Brengparkje bij het Lijndenplein  

Als u regelmatig plastic en glas naar het 

brengparkje in Lijnden brengt, heeft u het vast 

al gezien: het brengparkje is door de gemeente 

voorzien van een grasgroen tapijtje met vrolijke 

bloemen. 

 

Dit is een proef van de gemeente. In Rotterdam is dit al eerder uitgeprobeerd 

met goed resultaat. Ook op ander plaatsen in de Haarlemmermeer, zoals bij de 

Zeemanlaan in Badhoevedorp is een tapijtje neergelegd als in Lijnden. 

Uit onderzoek is gebleken dat er door dit bloemetjestapijt minder vuil naast de 

containers wordt gedumpt. Wij zijn net als u en de gemeente, benieuwd of dit 

ook voor dit brengparkje in Lijnden geldt. 

Het ziet er in ieder geval gezellig en vrolijk uit. 

 

Lijnden is als proef  meegenomen door de gemeente omdat er voor deze locatie 

veel meldingen over zwerfvuil binnen zijn gekomen. U ziet dus: hoe meer 

meldingen, hoe actiever de gemeente is. 

De beste manier voor en bij de gemeente Haarlemmermeer is een "melding 

openbaar gebied" via de website van de gemeente Haarlemmermeer, 

www.haarlemmermeer.nl.  

Uw melding krijgt dan direct een meldingsnummer. Alle klachten krijgen een 

meldingsnummer. Dit nummer is handig om te noemen als u nogmaals contact 

op wil nemen met de gemeente over uw klacht. 
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Wij vinden het wel heel prettig om van u te horen dat u iets meldt en wat u meldt. 

Op die manier weten wij wat er tijdens overleg en contacten met de gemeente 

besproken moet worden en kunnen wij er voor zorgen dat de gemeente ook 

actie onderneemt. 

 

Graag willen wij even uw aandacht voor uw papier en karton. Dat brengt u 

natuurlijk niet naar het brengparkje. Papier en karton wordt ingezameld door en 

voor handbalvereniging VOS. Hiervoor staan er containers op het terrein van 

Jos Weel, Hoofdweg (westzijde) 69, ingang in de bocht van de 

Nieuwerkerkerstraat,. Deze worden regelmatig geleegd. De handbalvereniging 

krijgt per kilo een klein bedrag. Dit wordt gebruikt als extra inkomsten voor de 

handbalverenging. 

 

Verzoeken aan de gemeente: 

Bordje 

Ons verzoek aan de gemeente, om een bordje “monument” te plaatsen bij de 

Schipholweg om aan te geven dat aan het einde van de Hoofdweg/Hoofdvaart 

een monument is, namelijk ons gemaal, is helaas afgewezen. Omdat de 

gemeente geen "kerstboom" aan aanwijsborden wil. 
 

Verlichting gemaal 

Daarnaast proberen we nog steeds de Stichting Leefomgeving Schiphol ervan 

te overtuigen dat het verlichten van de voorzijde van het gemaal (dat is de 

Hoofdvaartzijde) voor Lijndenaren en veel buren van Lijnden, in Boesing-

heliede en Zwanenburg wel degelijk van grote betekenis is. Wij zijn trots op het 

gemaal. Tenslotte heeft dit gemaal, de Lynden, ons de naam Lijnden gegeven. 

Wij zijn dus nog steeds bezig met het (herstel) van de verlichting van het gemaal 

de Lynden. Deze verlichting is komen te vervallen met de 

renovatiewerkzaamheden in opdracht van de stichting BOEi. 
 

Helaas is onze aanvraag bij Stichting Leefomgeving Schiphol afgewezen, 

vanwege "het gebrek aan brede, sociale maatschappelijke relevantie".  

Met nog meer argumenten en de handtekeningen die we tijdens de burendag 

(en de dagen erna) hebben verzameld doen we nog een nieuwe poging.  

Verder zijn wij aan het bekijken of er nog andere mogelijkheden of fondsen zijn 

die ons hierbij wel willen helpen. 

Wij houden u op de hoogte. 

Kerstbomen 
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Ook dit jaar sponsort de gemeente voor onze twee kernen, Lijnden en 

Boesingheliede, een kerstboom. Het plan is om deze voor Lijnden neer te zetten 

aan de dijk bij Hoofdweg westzijde en in Boesingheliede op de vaste plek op de 

hoek van de Schipholweg en de IJweg. 

Ieder jaar weer fijn om in de donkere dagen voor kerst een verlichte boom in 

ons dorp te zien staan. 

 

Jaarvergadering 14 maart 2019 

Om alvast in uw agenda te noteren: De jaarvergadering, over het jaar 2018, 

staat gepland op 14 maart 2019, vanaf 19.30 uur inloop, start vergadering om 

20.00. Ook in de Vluchthaven. 

De agenda en het verslag van de jaarvergadering over 2017 publiceren wij in 

de volgende Boeselijn. 

 

Vergaderdata bestuur dorpsraad 

De vergaderingen voor de komende maanden zijn op maandag  26 november 

2018 en in 2019 op maandag 28 januari en 25 februari.  In december hebben 

wij geen vergadering. De vergaderingen vinden plaats in de Vluchthaven en 

beginnen om 16.00 uur.  

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. U mag dus altijd een vergadering 

bijwonen. Het is wel handig om vooraf bij ons secretariaat te melden dat u wilt 

komen. Wij kunnen u dan de agenda toe mailen, zodat u weet waar we het over 

gaan hebben. 

Het secretariaat kunt u bereiken via email: secretaris@dorpsraadlijnden.nl 

 

Website  

Vanaf  begin februari is de nieuwe website van de dorpsraad Lijnden en 

Boesingheliede te bezoeken. Op de "oude" website www.dorpsraadlijnden.nl 

vindt u vooral oudere zaken die de dorpsraad aangaan. Deze website is ook 

gelinkt aan onze nieuwe website: 

www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl  (die weer gelinkt is aan de "oude") 

Deze nieuwe website is helemaal bijgewerkt en voorzien van allerlei 

achtergrond informatie over Lijnden en Boesingheliede en (actuele) 

gebeurtenissen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen en laat u ons dan 

vooral weten wat u er van vindt. 

 

http://www.dorpsraadlijnden.nl/
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OUDERENSOOS  LIJNDEN 
 
De ouderensoos van Lijnden is sinds donderdag  6  september weer volop in 
bedrijf. Gemiddeld komen er wel 20 tot 24 mensen. 
 
Hoewel deze soos opgezet is om eventueel ook gewoon een kopje koffie of thee 
te komen drinken en eventueel een spelletje kaart of een ander spel te doen, 
wordt er eigenlijk alleen maar geklaverjast,  
Want dat wil iedereen graag! 
 
Zo rond 13.00 uur stromen de eerste gasten al binnen om gezellig even te 
babbelen en wat te drinken. 
Om half twee beginnen we met kaarten en het is elke keer weer spannend, 
hebben we genoeg mensen om een viertal te vormen of komen we iemand te 
kort of houden we er weer  1 of 2 over. 
 
Helaas gebeurt het wel eens dat je een rondje moet  “stilzitten” maar ach, het 
gebeurt allemaal ieder om de beurt. Dus ook dat valt wel mee. 
Tussendoor worden we nog verwend  met lekkere hapjes, het is altijd weer een 
hele gezellige middag. 
 
Ook wordt er van tijd tot tijd vooraf aan het kaarten een lunch geserveerd 
(waar dan een kleine bijdrage voor wordt gevraagd)  ook daar is altijd veel 
belangstelling voor. 
 
Wie zin heeft om ook te komen is van harte welkom en denk je ach, als er 
iemand te kort is bij het klaverjassen, dan wil ik wel een keertje invallen, ook dat 
zou heel prettig zijn. 
 
Graag tot ziens op donderdag middag om 13.00 uur in de Vluchthaven 
 
Namens de soos    
Ria van den Haak 
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Boerenkoolmiddag 

 

Op donderdag 13 december 17.00 uur 

De dorpsraad wil u graag uitnodigen voor een winterse maaltijd. We dachten 

aan boerenkool. En omdat het toch al gevroren heeft van de week, moet het 

kunnen. 

We willen het samen laten vallen met de donderdagmiddag van de 

ouderensoos. Als u het leuk vindt, kunt u al om 13.00 uur komen voor koffie en 

een gezellige kaartmiddag, maar dat hoeft niet. 

 

Als u alleen voor de boerenkool gaat, dan bent u vanaf 17.00 uur welkom.  

We vragen een bijdrage van € 7,-. Dat zult u het zeker waard vinden, want het 

is inclusief een drankje en een lekker toetje. Overige drankjes moet u wel 

afrekenen. 

 

U kunt zich opgeven tot 6 december bij Joop Baars.  

Dat kan op de donderdagmiddag in De Vluchthaven, maar ook telefonisch (023 

555 1296) of per mail (jbaars22@hotmail.com). 

Graag horen we met hoeveel personen u komt. Afrekenen doen we op de 13e 

december bij binnenkomst. 

 

Geeft u even aan of u vegetarisch bent, dan zullen we daar rekening mee 

houden. De rookworst en gehaktbal kunt u zelf laten liggen, maar de spekjes 

doen we er dan voor u niet doorheen. 

Andere dieetwensen kunt u ook opgeven. 

 

Gewoon een gezellige maaltijd met uw 

dorpsbewoners in deze donkere tijden. 

Van harte welkom en graag tot 13 december. 

 

 

mailto:jbaars22@hotmail.com
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Genesius 
Dag Allemaal, 
 

Afgelopen zaterdag was de eerste uitvoering van ons najaarsoptreden, er waren 
maar liefst 110 gasten…….. 
Het was een lange tijd geleden dat we zoveel bezoekers hadden gehad: 
superleuk! Ik moet eerlijk bekennen: we hebben een prachtig decor en de 
spelers zijn in topvorm! 
 

Toneelvereniging Genesius speelt ook nog op 24 november 2018 het blijspel 
“Lucy's Baby”, geschreven door John Patrick. 
Het stuk vertelt het verhaal van Lucy Kronkie, die een zorgeloos bestaan leidt 
in haar afgelegen huis dat het midden houdt tussen een overdekte vuilnisbelt 
en een paradijs voor verzamelaars. Lucy heeft kind noch kraai, hoewel vrijwel 
dagelijks haar trouwe buurvrouw en vriendin, Rosie, langskomt om iets te 
"lenen". 
Op zomaar een dag mijmert Lucy tijdens een onderonsje met Rosie, dat ze de 
laatste van de familie Kronkie is op deze aarde. Ze heeft dus niemand aan wie 
ze al haar verzamelde "schatten" kan nalaten.  
Haar grote, oude huis is namelijk tot de nok toe gevuld met spullen, die voor 
haar nageslacht toch zeker van grote waarde zouden kunnen zijn. 
 

Dan komt er een duister figuur om een autoband te kopen en hij vermoed dat 
Lucy erg rijk is. Deze Norman, een landloper van het zuiverste water, beweert 
dat hij ook Kronkie heet en spiegelt zo Lucy voor dat ze familie zijn. Dolblij toch 
familie te hebben, neemt Lucy deze Norman en zijn familie in huis. Het leven 
van Lucy verandert ingrijpend. 
 

Terwijl Oma en Spencer, zoon van Norman, zich vooral tegoed doen aan eten 
stopt Norman bij zijn schoonzus Verna een kussen onder haar kleding. Verna 
doet of ze in verwachting is en Norman maakt het grote nieuws bekend. Tot 
grote vreugde van Lucy belooft Verna om de baby naar Lucy te zullen noemen. 
Als Lucy besluit dat de baby alles van haar zal erven, zal Norman van alles moet 
verzinnen om zijn leugen te verdraaien. 
Het stuk gaf tijdens het repeteren al veel hilariteit en we hopen dat U deze avond 
ook erg kunt lachen om deze warme voorstelling met Lucy, Rosie en een "hele 
gekke familie"... 
 

A.s. zaterdag 24 november gaan we het stuk dus nogmaals spelen en we hopen 
dat U erbij wilt zijn! 
We spelen in verenigingsgebouw "Vluchthaven", Schipholweg 649 te Lijnden en 
begint om 20:00 uur. De zaal is vanaf 19:30 geopend. Graag tot ziens ! 
 

Hartelijke groet,  
Annet Meijer,  Voorzitter Genesius.   
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Volgend jaar 
 

Kerstbomeninzameling zaterdag 12 januari  2019, 11.00 tot 12.00 uur 
 

Niet dit jaar, maar al weer volgend jaar, 2019, worden de kerstbomen in Lijnden 

weer ingezameld door de Meerlanden. Uiteraard kunt u uw boom aanbieden 

volgens de afvalkalender van de Meerlanden, dit is in de week van 7 januari tot 

12 januari 2019. 

Maar gezelliger en vooral leuker voor de kinderen is het als u de boom, na het 

aftuigen ervan, aan de openbare weg legt zodat de bomen door de kinderen 

verzameld en ingeleverd kunnen worden. 

De bomen kunnen worden ingeleverd bij de container op het 

Lijndenplein op zaterdag 12 januari tussen 11.00 en 12.00 uur                                        

.. (LET OP, deze tijden zijn anders dan vorige jaren). 

Daar zal Els weer staan met voor iedere boom een lootje, en 

een glaasje glühwein voor de volwassenen. Met de lootjes 

worden tijdens de Winterborrel dan weer leuke prijzen 

verloot. 

 

Winterborrel zondag 20 januari 2019 
 

De Winterborrel houden we op zondag 20 januari vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur, 

in de Vluchthaven aan de Schipholweg. We beginnen dan met een glaasje 

glühwein voor de volwassenen. Zodat we kunnen proosten op een nieuw jaar. 

Iedereen kan weer even bijpraten onder het genot van een (gratis) hapje en 

drankje. Om elkaar te vertellen wat er sinds de Burendag in om Lijnden en 

Boesingheliede allemaal weer is gebeurd en beleefd. 

De prijzen voor de kerstboomlootjes van 12 januari voor de kinderen worden 

verloot. 

Natuurlijk krijgen alle volwassenen bij binnenkomst ook weer een lootje. Door 

het Rad van Fortuin weer te laten draaien zullen dan ook weer een aantal prijzen 

aan de volwassenen worden verloot. 

Het beloofd weer een gezellige middag te worden, met een gratis hapje en 

drankje en wellicht leuke prijzen. Wij vinden het leuk als u ook even langskomt.  
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Burendag 
 
Al weer even geleden, op zaterdag 22 september organiseerden we weer een 
Burendag. Helaas hadden we een beetje pech met het weer. Een paar keer 
werden we overvallen door een regenbui. Maar dat mocht de pret niet drukken.  
Er stond weer een springkussen, in de vorm van een sneeuwhut met 
kerstthema. De olifantvorm die we eigenlijk hadden gepland durfden we even 
niet neer te zetten omdat met deze variant een paar weken hiervoor een ongeluk 
was gebeurd. Maar de aanwezige kinderen vonden het niet uitmaken. 
 
Een aantal kinderen hadden thuis al een kunstwerk gemaakt van hoe zij het 
liefst de speelplek bij het Vossennest ingericht wilden hebben. 
We hadden een tafel met knutselspullen neergezet zodat tijdens burendag de 
aanwezige kinderen nog konden plakken, knippen en schrijven over hun 
favoriete speelplek. 
Alle werkstukken worden bewaard en zijn gefotografeerd en zo aan de 
gemeente overhandigd. Zodra wij meer horen van de gemeente brengen wij u, 
maar vooral de kinderen, hiervan op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de ingebrachte ideeën hadden wij twee speelgoed cadeau bonnen van de 
Ommekeer als prijs voor de twee meest aansprekende voorstellen. Deze prijzen 
gingen naar Amy en Celine en Mylene. De laatste twee meisjes deelden een 
prijs. Wij willen hun hierbij nogmaals bedanken voor hun ideeën. En ook Bas, 
Mitch, Quintin, Mick, Stan, Carl, Kyle, Jack, Tim, Eli en Tommy bedankt voor 
jullie inbreng. 
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Naast dit onderdeel en het bespreken ervan konden er poffertjes worden 
gegeten (dank je wel  Ronja voor je hulp), en er werden verlichtingssetjes 
uitgedeeld voor aanwezigen die thuis een fiets hadden zonder verlichting. 
 
Daarnaast was er een cartooniste 
uitgenodigd. Ondanks enkele regenbuien 
lukte het haar om een flink aantal bezoekers 
op grappige wijze op papier te zetten. 
 
Toch mooi om in enkele pennestreken de 
gelaats-trekken van jezelf of dorpsbewoners 
te ontdekken.  
 
We grepen de aanwezigheid van buren aan 
om de verlichting van het gemaal te 
bespreken. We gingen rond met een 
handtekeningen lijst. Hoe het hier mee staat 
leest u verderop in deze Boeselijn. 
 
Een leuk fotomoment was bij de bloemenrok met gerbera’s. 
Ernst van Woerkom, bloemenservice, had twee! jubilea te vieren, 25 jaar 
bloemenservice en 10 jaar zijn winkel. Ter gelegenheid hiervan had hij voor zijn 
feest op vrijdag een bloemenrok laten maken. Deze rok heeft de hele zaterdag 
ook voor zijn winkel gestaan en als toegift kwam hij de bloemenrok nog even 
langsbrengen bij de Burendag. 
 
De bloemenrok kon open worden geklapt zodat je erin kon staan. Zo leek het 
net of je een mooie bloemenrok aan had. Iedereen die zo voor even gekleed 
wilden zijn, kon dit uitproberen en er werden veel foto’s gemaakt. Aan het eind 
van de middag kwam Ernst de rok weer ophalen. 
Toen bleek dat alle bloemen eruit mochten, kreeg hij van de nog aanwezige 
buren alle hulp om de bloemen te verzamelen. Velen keerden met veel bloemen 
en Ernst met een lege bloemenrok huiswaarts. 
 
De Burendag 2018 was, ondanks de regen, weer erg gezellig. Leuk als u er was 
om bij te praten. En voor degenen die het hebben gemist, volgend jaar, de derde 
zaterdag in september is er weer een Burendag. 
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Mini – Bieb 
 

Sinds kort staat er een zogenaamde Minibieb op de Lijnderdijk ter hoogte van 

nummer 236 op initiatief van de bewoners, Akke Pinkster & Jorn Bom. 

 

Het Minibieb-concept is in feite een openbare boekenkast waarbij iedereen is 

uitgenodigd om boeken mee te nemen, te ruilen of achter te laten. Uiteraard is 

het niet de bedoeling dat mensen al hun afgedankte boeken er achterlaten, 

maar wel dat ze gratis nieuw leesvoer kunnen ontdekken en eigen boeken 

kunnen delen met anderen. 

 

De Minibieb heeft de vorm van een huisje (zie foto) en is 24/7 open. 

Jorn & Akke hopen zo hun liefde voor lezen en boeken te delen met alle 

buurtgenoten en toevallige passanten. (Zie ook https://minibieb.nl/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://minibieb.nl/
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Petanque Lijnden 
 

In deze aflevering van de Boeselijn geen verslag van ’n toernooi, maar over de 

verbeterde omstandigheden bij Pétanque Lijnden bij het dorpshuis te Lijnden.  

                                                                                 

Na vele gesprekken met de Gemeente Haarlemmermeer zijn wij van Pétanque 

Lijnden begonnen met het verbeteren van het buitenaanzicht van ons  terrein. 

De 4 grote coniferen waren in een zeer slechte staat en zijn door een groep 

vrijwilligers en mede door de sponsoring van de Firma Baars verwijderd. 

Hiervoor in de plaats is er over een lengte van 20 meter een nieuwe laurierhaag 

geplaatst. Ook zijn de banen rondom  aangepast en van nieuw grind voorzien. 

                                                                         

In het afgelopen voorjaar is er door de vrijwilligers groep in de jeu de bouleshal 

druk getimmerd en geschilderd. De aanwezige sponsorborden in de hal zijn 

vernieuwd en de scoringsborden zijn aangepast. Mede hierdoor ziet de hal bij 

binnenkomst er in zijn geheel veel ruimtelijker uit. 



____________________________ ____________________________ 
 

- 18 - 

 

Begin november is er in een tijd van 3 dagen een perfecte infrarood-verwarming 

in de jeu de boules hal aangebracht, waardoor onze leden in de winter binnen 

comfortabel hun favoriete spel  kunnen beoefenen. 

                                                                              

De regelmatige bezoekers van de “De Vluchthaven” hebben wel kunnen zien 

dat ze bij Pétanque Lijnden niet stil hebben gezeten en er best veel verande-

ringen zijn aangebracht. 

 

Het zou fijn zijn als de bewoners van Boesingheliede en Lijnden eens op een 

donderdag en of zaterdagmiddag  langs komen om met eigen ogen te kunnen 

zien wat er bij de jeu de boules club achter het dorpshuis allemaal mogelijk is. 

U kunt om een paar jeu de boules ballen vragen en lekker  mee gooien als U 

dat wilt.   

De aanwezige leden zullen u altijd begeleiden en vragen beantwoorden. 

Wij als vereniging zijn steeds op zoek naar nieuwe leden dus mocht uw 

interesse gewekt zijn, twijfelt U dan niet en laat wat van u horen. Tot ziens op 

ons jeu de boules terrein aan 

de Schipholweg achter het 

dorpshuis, waar het steeds 

mooier wordt. 

 

Namens Pétanque Lijnden 

Freek Vogelaar 

 

Weekenddiensten 
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* De huisartsen van Zwanenburg  
 Huisartsenpost Zwanenburg.  Telefoon nr 023 224 23 22 
 
* De huisartsen van Badhoevedorp  
 Via de Centrale doktersdienst. Telefoon nr 088 0030 600. 
 
* Dienstapotheek Haarlem 
 SAHZ Apotheek Spaarne Gasthuis Locatie Zuid, Boerhavelaan 22 
 Telefoon 023 2248 631. Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 
* Dienstapotheek Hoofddorp 
 Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1, Hoofddorp 
 Maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur.   
 Zaterdag en zondag    9.30 - 18.00 uur. Tel 023 224 8650. 
 
* Dienstapotheek Amsterdam West:  
 Centrale hal OLVG West  (Lucas Ziekenhuis) 
 Jan Tooropstraat 164, Amsterdam. Tel 020 510 8826.  
 open: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 
* Dierenarts Stad en Land Dierenklinieken. 24 uur / dag, 7 dagen per week 
  Tom Schreursweg 102, Amsterdam. Telefoon 020 585 4070. 
  Of dierenartsenpraktijk op de dijk, Lijnden. Tel. 023 8222 308 
 
 

Weekenddiensten Tandarts ook op www.tandartsendiensthaarlemmermeer.nl 
 

Vanaf 1 januari 2018 neemt de Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis de 
diensten buiten kantoortijd voor de tandartsen in de Haarlemmermeer waar.  
Voorlopig voor de duur van 1 jaar. 
 

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.tandartsendiensthaarlemmermeer.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, Julianastraat 20a bezoek op afspraak, tel. 0900 8844  
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 800 ma-vr 9.00-22.00u, za-zo 0.00-17.00u 
 

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 - 22:00 uur 
  

Telefonische hulpdienst   020 675 7575   
     24 uur per dag, 7 dagen per week 
 

Commissie geluidshinder BAS  020 601 5555 www.bezoekbas.nl 
       Bewoners Aanspreekpunt Schiphol   info@mailbas.nl 
Milieu-klachten    088 567 0200 (provincie) 
Riool- en andere klachten  0900 1852 (gemeente) 
 

Dierenambulance     
Noord-Holland-zuid   023 - 5246899 
 

Thuiszorg Amstelring   0900 1866  

http://www.politie.nl/
http://www.meerwaarde.nl/
http://www.bezoekbas.nl/

