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Bloemen-prijs in lijnden
Uw buurtblad de Boeselijn
Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.
De volgende uitgave is rond 22 nov, 7 febr, 10 april en 19 juni
Kopij graag 10 dagen eerder inleveren. e-mail: els@dikkes.nl
Redactieleden:
Redactieadressen:
Kopieerwerk:

Lia Kooter, Els Dikkes en Ernst van Woerkom
Els Dikkes, Hoofdweg 64, 1175 LB Lijnden, tel 023 - 555 1426
Ernst van Woerkom, Schipholweg 647, Lijnden 023 - 555 1622
‘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.
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Agenda
za

28 sept 15.30 uur

Lijndenplein

zo

27 okt

Einde zomertijd: de klok terug naar 02.00 uur

03.00 uur

BURENDAG middagborrel
kom een mooie vogeltaart maken

Vergadering dorpsraad
ma 30 sept 16.00 uur

Vluchthaven

ma 28 okt

16.00 uur

Vluchthaven

ma 25 nov

16.00 uur

Vluchthaven

Uitvoering Genesius
za 23 nov

20.00 uur

Vluchthaven “Kunstmest”

za 30 nov

20.00 uur

Vluchthaven “Kunstmest”, live-muziek en bal na

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft
ma 28 okt

Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden oostzijde

wo 30 okt

Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden west en B’liede

ma 11 nov

Takkenronde Lijnden oostzijde

wo 13 nov

Takkenronde Lijnden westzijde en Boesingheliede

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie
wo 6 nov

09.00 - 10.30 uur

Badhoevedorp, markt
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elke week activiteiten
maandag

20.00 uur

Klaverjassen in het Verscholen Vossennest

donderdag

19.30 uur

Wandelclubje vertrekt vanaf de brug over de
Hoofdvaart tegenover Hoofdweg 50

Wekelijkse activiteiten in de Vluchthaven
dinsdag

9.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Schilderscollectief (diverse technieken)
Jeu de Boules
toneelvereniging Genesius

donderdag

13.00 uur
13.00 uur

Ouderensoos
Jeu de Boules

vrijdag

9.00 uur

Bridgeclub “Ontspanning”

zaterdag

13.00 uur

Jeu de Boules

*-*-*-*-*

Felicitatie
De dorpsraad FELICITEERT Ernst van Woerkom, samen
met Johan Martens (van Floral Moments) VAN HARTE met de
Eerste prijs voor Mooiste Praalwagen voor de Rijnsburgse Flowerparade 2019.
Deze parade zou gehouden worden op 10 augustus. Helaas was het weer zo
slecht dat de paradetocht niet door kon gaan. Wel stonden alle praalwagens
opgesteld zodat het publiek er dit keer langs kon lopen.
De prijs, een foto van de wagen, staat bij Ernst in zijn winkel tentoongesteld.
(Bloemservice, Schipholweg 647, Lijnden)
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Van de redactie
Een nieuw seizoen is begonnen. Niet alleen de herfst, maar ook het nieuwe
verenigingenseizoen. En natuurlijk het nieuwe seizoen op school. We moeten
weer een jaartje teren op de dagelijkse beslommeringen, voordat we weer op
vakantie mogen.
Het nieuwe seizoen is dit jaar wel super begonnen met een waar buurtfeest.
Een aantal enthousiaste dorpsbewoners vond het tijd voor iets leuks en voilà
daar werd opeens een gaaf BBQ feest georganiseerd. Dat gaat natuurlijk niet
vanzelf, daar is een hoop voor te regelen, maar dan heb je wel een heel leuk
feest voor Lijnden neergezet. Iedereen kijkt terug op een gezellig evenement.
Ennuh….wellicht een vervolg in 2020. Een mooier begin van het nieuwe
seizoen kun je niet hebben natuurlijk.
Verder zijn alle verenigingen weer actief begonnen. Genesius repeteert weer
aan een verrassend stuk, ‘Kunststof” voor in november. Oud Doet Wijs is
volop aan het kaarten en de Jeu de Boules vereniging Petanque Lijnden werpt
weer zijn boules. In het Vossennest is elke maandagavond het Klaverjassen
begonnen en op vrijdagochtend kunt u bij de bridgeclub aan de slag. Er is
weer veel te doen in Lijnden. Zoekt u nog een activiteit in eigen buurt: dan
kunt u zo aanschuiven bij een van deze verenigingen. Er is nog voldoende
plaats. Zoekt u liever iets creatiefs, dan kunt u bij het schildercollectief aan de
slag.
Ook wij van de Boeselijn gaan er weer een mooi jaar van maken. Dankzij alle
adverteerders lukt het ons nog steeds om vijf keer per jaar een buurtblad
samen te stellen. Daarvoor onze dank aan allen die via een advertentie of
donatie de Boeselijn ondersteunen. En u natuurlijk ook als trouwe lezer van
ons blad.
Wij hopen er elke keer weer een bijzondere editie van te maken. Daarvoor is
de inbreng van de verenigingen noodzakelijk, maar mocht u zelf iets willen
laten plaatsen dan kan dat ook. Felicitaties bij geboorte of examen,
verhuisberichten en zo meer, vermelden wij graag. Dus laat u horen!
Voor nu wensen wij u veel leesplezier in uw Boeselijn.
De Redactie
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Ouderensoos
Ouderensoos
Op donderdag 5 september, zijn we weer gestart met de ouderensoos in de
Vluchthaven.
Na een lekkere zomer hebben we er weer zin in, gezellig een potje kaarten!
Het was weer een gezellige boel en er werd leuk geklaverjast en ook weer
gelachen, want het moet natuurlijk wel gezellig blijven.
We werden lekker door Rechell van lekkere hapjes voorzien, en die gingen
gretig naar binnen.
Elke donderdag-middag gaat de zaal om 13.00 uur open en staat de koffie en
thee klaar!
Om half 2 beginnen we met kaarten en iedereen is van harte welkom, dus
aarzel niet en kom gezellig eens om te kijken, te kletsen, of om mee te
kaarten.
Groetjes
Ria van den Haak

*-*-*-*-*-*

Geslaagd
Nickita Hoogenboom

is geslaagd voor haar VMBO-T, profiel GTL aan het
Hoofdvaart College. Nu gaat ze naar het ROC in
Amstelveen waar ze de studie pedagogiek volgt.

Van Harte Gefeliciteerd
en veel succes met de vervolgstudie!!
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nieuws van de dorpsraad
BURENDAG op zaterdag 28 september
Inmiddels wordt het goede gewoonte om via het Oranjefonds
mee te doen met de landelijke Burendag.
Wij nodigen iedereen uit voor een hapje en een drankje vanaf 15.30 uur tot
ongeveer 18.00 uur. Bij het Lijndenplein. Bij slecht weer wijken wij uit naar
het Verscholen Vossennest aan de Raasdorperweg.
Voor de kinderen is er een springkussen en zijn er diverse oud Hollandse
spelletjes.
Tevens is er de mogelijkheid, voor iedereen, om een Vogeltaart te maken. Of
eigenlijk vooral om deze te versieren. Omdat het vet waarvan de vogeltaart
wordt gemaakt tijd nodig heeft om op te stijven, hebben wij de taarten al klaar
staan samen met de benodigdheden om te taarten verder af te maken
(vogelzaad, diverse granen, pinda’s, besjes).
Een vogeltaart is 100 % natuurlijk, voedzaam voor vogels en staat leuk op de
niet meer in gebruik zijnde tuintafel in het najaar.
LET OP! Voor Vogeltjestaarten en
gebakjes is het in het soms nog
net
iets
te
warm.
De
handgemaakte
lekkernijen
bestaan uit 100% plantaardig vet,
zaden, granen en pitten die
reageren op de afwisseling van
een warm zonnetje, regen en
koudere nachten. Laat bij te hoge
temperatuur de taart eerst nog even op een koelere plek staan – liefst
ingepakt in folie – en zet de traktatie pas buiten in de tuin als het overdag
kouder dan 10°C is.
Maar kom vooral gezellig langs, zo komt u te weten wie uw (nieuwe) buren zijn
en wat er allemaal speelt in Lijnden en Boesingheliede. Misschien heeft u
vragen of opmerkingen aan en voor de leden van de dorpsraad.
Wij zien u graag op 28 september.
-6-
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Workshop
Workshop bij Blue Print Amsterdam in Lijnden op zondag 6 oktober

Celia Geraedts verzorgt voor voor inwoners van Lijnden en
Boesingheliede een workshop textiel indigo verven.
Celia heeft haar atelier naast haar woning op Hoofdweg 6, tegenover de
geitenwei, in Lijnden.
Indigo is een van de oudste verfstoffen om textiel blauw te verven. Een
patroon in de stof maakt u dmv shibori technieken, bijvoorbeeld door de stof
op verschillende plaatsen af te binden.
Er wordt alleen maar met natuurlijke ingrediënten gewerkt. Uw handen hebben
dus niets te vrezen, hoewel het dragen van witte schoenen of kleding wordt
afgeraden, tenzij u graag blauwe spetters op uw kleding wilt hebben ter
herinnering.
Deelnemers aan de workshop kunnen een katoenen tasje (tote bag) maken of
een smalle katoenen shawl of een bandana.
De workshop wordt gehouden op zondag 6 oktober en u kunt die dag
kiezen uit:
Workshop 1 van 11.00 uur tot 13.00 uur of
Workshop 2 van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Per workshop kunnen er 10 deelnemers meedoen.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden en u hoeft geen materialen en
dergelijke mee te brengen. Een mooie gelegenheid om iets origineels te
maken.
U kunt zich opgeven bij Joop Baars
(jbaars22@hotmail.com)
of via 06 4715 6848.
Graag vermelden workshop 1 of 2,
met uw adres en telefoonnummer.
Wacht niet te lang, want vol = vol.
Alvast een fijne workshop-zondag toegewenst.
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Genesius
Dag beste Lijndenaren……
We hopen dat u heeft genoten van een heerlijke zomer…..wij zijn alweer aan
het repeteren voor ons stuk….
Toneelvereniging Genesius speelt dit najaar de voorstelling "Kunstmest", een
eigentijds blijspel geschreven door Jo Snoeren.
We spelen op de zaterdagen 23 en 30 november in De Vluchthaven en de
voorstelling begint beide avonden om 20:00 uur.
Beate Broekhuis bekleedt een hoge positie bij een chemisch bedrijf, terwijl
haar man Dirk zijn dagen vult met de zorg voor het huishouden en met het
acteren bij een theatergroep. Beide met weinig succes, volgens Beate.
Eigenlijk best een raar koppel, Beate en Dirk. Beate maakt zich - ondanks
haar hoge functie - druk om een niet-te-missen-maar-toch-misgelopen
promotie (lees: loonsverhoging) waar ze al zo lang naar verlangde. Dirk is een
acteur die al jaren nog steeds geen grote rol heeft weten te bemachtigen,
maar nu eindelijk hoopt op een hoofdrol in de nieuwe film "De vier musketiers"
- ook omdat hij daardoor eindelijk wat minder financieel afhankelijk zou kunnen
worden van zijn vrouw.
Is dit dus gewoon weer een voorstelling waarbij alles draait om de poen? Niet
helemaal...
Ondanks de terugkerende meningsverschillen die Dirk met zijn vrouw heeft,
wordt het relatief rustige leventje van Dirk plotseling ernstig verstoord.
Om Dirk te assisteren bij alle werkzaamheden in huis wordt Lieve door het
uitzendbureau gestuurd. De allereerste opwinding wordt echter veroorzaakt
door Rita, een letterlijk binnenvallende actrice van een eerdere
toneelvoorstelling waarin Dirk gespeeld heeft. Ondertussen deelt Beate haar
ongenoegen over de misgelopen promotie met haar goede vriendin Wilma.
Het moment dat Amalia, de enigszins verwarde moeder van Dirk, wegloopt uit
het bejaardentehuis om zichzelf uit te nodigen als gast bij Dirk thuis, is het
begin van vele komische verwikkelingen. Wanneer "d'n Gaston", een
belangrijke Belg en tevens belangrijke klant van Beate, haast onaangekondigd
komt logeren, wordt al snel duidelijk dat deze Gaston smoorverliefd is op
Beate.
Maar er breekt pas echt paniek uit als er geheime en strikt vertrouwelijke
documenten uit de kluis van Beate worden gestolen...
We hopen U te verwelkomen……zegt het voort…zegt het voort…
We weten ook dat er veel nieuwe mensen zijn komen wonen in het dorp,
mocht u nieuwsgierig zijn, we repeteren iedere dinsdag vanaf 20.00 kom
gerust eens langs in de Vluchthaven…..misschien blijft U hangen……
-8-
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Vriendelijke groeten Annet Meijer, voorzitter Genesius….

feliciteren
Op 10 juli om 10:29 is Cimaron geboren
Met haar zusje Jace
en ouders Peter en Nike wonen ze aan de
Lijnderdijk op nr 193

Van Harte Gefeliciteerd en Veel Geluk gewenst
*-*-*-*-*-*-*-*

Jarig
Wiet van Hoorn
viert vrijdag 20 september haar
60e verjaardag!

Van Harte!!
Zoals u weet is Wiet de beheerster van de biologische volkstuinen aan de
Raasdorperweg in Lijnden.
Lijkt het u wat om ook zelf uw groente te verbouwen?
Neem dan contact op via wvhoorn@quicknet.nl
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BUURTFEEST LIJNDEN
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019
In het voorjaar kregen wij een leuke uitnodiging in de bus om mee te doen aan
een buurt barbecue. Nadat we ons hadden opgeven kregen we te horen dat er
wel 120 mensen aan meededen. Allemaal enthousiastelingen die in Lijnden
wonen.
Het feest was echt super goed georganiseerd. Na een
deur-controle door Mitch, Tim en Samuel konden we het
feestterrein op. Daar stonden gezellige biertafels, versierd
met mooie boeketjes van Ernst en met lampjes verlichte
party tenten aangeboden door Cor.
Ook was er een pingpong- en voetbaltafel voor de jeugd
geregeld. Het zag er zeer sfeervol uit. Na een heerlijk koud
drankje werd rond 17.00 uur het buurtfeest geopend na
een korte speech door de 9-jarige Amy.
Het buffet ging vervolgens open. Het buffet zag er echt fantastisch uit.
Heerlijke fruitsalades, allerlei soorten huisgemaakte salades. Ook waren er
verschillende soorten vlees van de barbecue. Het vlees werd bereid door
Fred, die echt alles wist van bakken op de barbecue. Er was echt aan
iedereen gedacht. Daarnaast was er genoeg drank aanwezig voor alle
dorstige Lijndenaren.
Nadat we hadden geproefd van al het lekkerst
kregen we koffie van een echte barrista, Eli.
Iedereen had een koffie die hij/zij lekker vond.
Latte macchiato, koffie verkeerd, espresso of
een gewone, Eli draaide zijn
hand er niet voor om.
Ook was er gedacht aan
een versnapering bij de
koffie. De toren met macarons was echt een plaatje om te
zien. Alle kleuren van de regenboog zaten in de toren
verwerkt en lekker dat ze waren!
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Voor de kinderen - maar ook volwassenen stonden in de rij - kwam de
ijscoman langs. Iedereen die een ijsje had kon genieten van de verschillende
smaken.
De hele avond was er muziek aanwezig
waar ook op gedanst werd. Zanger Norman
(Gooijer Events) zong de hele avond
gezellige Nederlandse en Engelstalige
liedjes waar menig Lijndenaar op meezong.
De polonaise werd dan ook ingezet en het
werd een feestelijke boel.
Om een uur of 20.00 werd er ook nog een
loterij gehouden. De loten konden eerder op de avond gekocht worden bij de
ingang en bij Bas, Samuel en Jack. Het goede doel was “stichting harten 10”;
deze regelen AED’s voor in het openbaar.
Er waren mooie prijzen te winnen waaronder: een bon van schoonheidsspecialiste Simone, lesrijden in een vrachtwagen (aangeboden door Trilling),
een bedrukte tas (Dutch Quality Printing), karten bij Silverstone, sieradenpakket aangeboden door Kimm’s choice en nog veel meer. Iedereen deed dan
ook zeer fanatiek mee aan de loterij om zo 1 van de mooie prijzen te winnen.
Om een uur of 23.30 was het feest afgelopen. Alle mensen waren super
enthousiast en vele Lijndenaren hopen dan ook dat ze volgend jaar weer zo
een feest mogen meemaken.
Marscha & Carl, Simone & Norman en Manja & Eli
Bedankt voor al jullie inzet want door jullie werd het een grandioos feest!
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Oproep van de dorpsraad
Herhaalde oproep
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar mensen die ons
willen helpen met de hier ondergenoemde taken. U kunt hiervoor ook
bestuurslid worden en deelnemen aan onze vergaderingen. Als u dit liever niet
doet, hoeft dat niet!
Iemand die de website van de dorpsraad bijhoudt
Dat betekent vooral op verzoek (van de dorpsraad) informatie over Lijnden en
Boesingheliede op de website zetten. Het is af en toe een half uur of een uur
werk.
Meer informatie via Christel Biermans, email: xbiermans@outlook.com
of Connie Ottenhof, email: connieottenhof@gmail.com.
Beheerder voor onze VeiligheidsWhattsapp groep
De Veiligheids Whattsapp groep wordt in overleg met de dorpsraad tot nu toe
beheerd door twee beheerders.
Maar omdat één van de beheerders, Louis van Daalen, onlangs is verhuisd
zoeken we een nieuwe tweede beheerder. De belangrijkste taken zijn het
toevoegen van nieuwe deelnemers en het toezien op en handhaven van de
door de dorpsraad vastgestelde gebruiksregels.
Dit is voor één beheerder een te grote taak, omdat ook tijdens bijvoorbeeld
vakanties de app gewoon gebruikt wordt en natuurlijk niet twee of drie weken
niet beheerd kan worden.
Het zou zonde zijn als de groep om deze reden zou moeten stoppen.
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Dan kunt u een mail sturen naar:
secretaris@dorpsraadlijnden.nl
Kiesman voor het Zwanenburgbaangebied.
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Boeselijn heeft Jelte Faber zich
bij ons gemeld als kiesman voor het Zwanenburgbaangebied. In de volgende
Boeselijn stelt hij zich aan u voor. Wij heten hem van harte welkom.
Als er nieuws is vanuit de Omgevingsraad zal hij u hierover via de Boeselijn en
onze website, informeren.
- 12 -
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Illegale stort bij het brengparkje bij het Lijndenplein
Blijft u vooral het illegaal dumpen van afval melden. Alleen dan kan de
gemeente actie ondernemen. Dan blijft het bij de juiste afdelingen van de
gemeente op de prioriteitenlijst staan.
Noteer het kenteken van de auto van de illegale storter en meldt dit via de
gemeentesite: www.haarlemmermeer.nl/meldingen. Zet u bij het onderwerp:
"Melding kenteken illegale stort".
Vergaderdata bestuur dorpsraad
De vergaderingen voor de komende maanden zijn op: maandag 30
september, 28 oktober, 25 november. In december is er vanwege de vakanties
van de (meeste) bestuursleden 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
Voor meer informatie over Lijnden en Boesingheliede kunt u kijken op onze
website www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl
Deze website is helemaal bijgewerkt en voorzien van allerlei achtergrond
informatie over Lijnden en Boesingheliede en gebeurtenissen.
Graag willen wij u uitnodigen om hierop regelmatig een kijkje te nemen. Voor
de nieuwste informatie die wij erop zetten maar ook omdat de
bezoekersaantallen omhoog moeten.
Bij te weinig bezoekers moet de website uit de lucht.
Daarom en om ook de website goed te blijven vullen zodat het aantrekkelijk
blijft voor iedereen om de website te bezoeken, zoeken wij dus een
(mede)webbeheerder voor onze website. Zie de oproep hiervoor in deze
Boeselijn!
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bedrijvenbezoek
Rondleiding langs de bedrijven voorafgaand aan het buurtfeest
Ruim 20 dorpsgenoten gingen 14 september om een uur of 14:00 in vier
groepjes uiteen langs een aantal bedrijven aan de westkant van de
Hoofdvaart. Met behulp van ballonnen werd de organisatie in goede banen
geleid.
Mijn groepje ging eerst naar een bedrijf aan de Raasdorperweg, waar allemaal
auto’s geparkeerd staan. Daar werden we door een medewerker, die we
stoorden bij het zorgvuldig schoonmaken van de binnenkant van een BMW,
meegenomen in de magie van het parkeren als een koning.
De reiziger, het gaat meestal niet om een toerist, maar een klant uit de
zakelijke wereld, belt zo’n 10 minuten voor aankomst op Schiphol. Hijzelf zorgt
dan dat hij, precies op de aangegeven tijd, door een collega bij de vertrekhal
wordt afgezet en neemt de auto van de klant over. Dit
is echt timing want de handhavers bij Schiphol zijn
streng. De auto wordt van een nummer voorzien en
onderhouden en gewassen, en de klant kan er bij
terugkomst op Schiphol zo weer mee wegrijden.
Daarna liepen we naar de nieuwe bedrijfspanden met de ‘landelijke uitstraling’
bij het viaduct over de Hoofdvaart. Daar kregen we in het sfeervol ingerichte
kantoor een héérlijk kopje koffie bij Qblend, een bedrijf wat een eigen ‘organic’
koffielijn heeft.
De groene koffiebonen komen uit Colombia en de
eigenaar brandt ze zelf (niet in Lijnden) en zorgt voor
verschillende smaken. Naast de altijd versgebrande koffie
heeft hij op de begane grond alles, wat met koffie
serveren te maken heeft, op voorraad.
Aan de andere kant van het bedrijfspand zit een
sportschool, die heel toepasselijk ‘the barn’ heet.
Waarom noem je je sportschool zo? De eigenaresse
legde uit dat het niet vanwege het pand was, maar
- 14 -
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omdat het op een boerderij ook altijd hard werken is! De benedenverdieping
zag er dan ook behoorlijk spartaans uit, maar de inrichting boven maakte alles
goed. Een luxe doucheruimte, kleedkamer en een ruimte voor fysiotherapie.
Gezellige ruimte om te relaxen bij een virtuele open haard of een kopje koffie
aan de leestafel (met de koffie van de buurman, uiteraard).
We zijn overal aardig ontvangen, als jullie de Boeselijn ook lezen, bedankt dat
we een kijkje bij jullie mochten nemen!
Groetjes, Saskia
*-*-*-*-*

geitenwei
Hallo Lijndenaren,
Hier weer even een berichtje van ons geiten van Lijnden.
Wij maken het allemaal goed, genoten van de zomer, en zijn warmte. Dit hield
wel in dat wij wat extra emmers water wegdronken, dus nog wat meer werk
voor onze verzorgers ;), maar dit doen ze graag hoor voor ons!
We hebben voor de zomer 11 nieuwe kippenvriendinnen erbij gekregen, want
die oudjes leggen haast geen eitjes meer, en dan kunnen ze onze vaste
sponsors niet van een lekker eitje voorzien!
Deze kipjes zijn net als de anderen, Barnevelders, deze zijn heel lief en tam,
en zijn net hondjes, ze lopen achter je aan, leuk toch! Ze moeten wel goed
uitkijken waar ze lopen, want wij geiten, lopen ze anders plat. Wij zijn beetje
plomp nl… haha... maar dat is kwestie van wennen aan elkaar! Komt altijd
goed hoor!
Toen het weer echt te warm werd, hebben jullie vast het schaduwdoek zien
hangen, zo creëerden ze wat extra schaduw voor ons, da's lekker!
Wij hopen gezond en wel de winter in te gaan,en wensen u allen hetzelfde toe!
Wilt u, net als verleden jaar, zo hartverwarmend, ons steunen dan is uw gift
heel erg welkom, op rekeningnummer NL64RABO0389602507, tgv G J M
Smit ovv sponsering geitenwei, alvast bedankt hoor!
Met vriendelijke geitengroetjes,
De 12 geiten van ons Lijnden!
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Petanque Lijnden

Zondag 14 juli was de clubontmoeting met de jeu de boules club Abcoude.
Het was zo’n dag dat je de regen kon pakken en ook lekker kon jeu de boules
spelen.
We werden in Abcoude aan de molenweg fantastisch ontvangen en kregen
een kop koffie of thee met een heerlijke koek aangeboden. Gerard Beers van
Abcoude legde in het inleidende praatje uit dat er in elke ronde een team van
Abcoude uit zou komen voor Lijnden. Dit omdat er van Abcoude 12 teams
waren en van Lijnden 10 teams. Elke ronde werd er geloot door Gerard en
Freek welke teams er tegen elkaar speelden en op welke baan.
Alles verliep in een gemoedelijke sfeer en iedereen zocht zijn plekje op als zij
hun naam en nummer te horen kreeg.
Op een enkel druppeltje na verliep de 1e speelronde subtiel met een paar hele
leuke partijen erbij. Nadat Gerard alle uitslagen van de eerste ronde binnen
had, kon hij opmaken dat Lijnden er in deze ronde 7 partijen had gewonnen en
Abcoude 4.
Er werd een pauze
ingelast zodat iedereen
zich kon verzorgen, iets
eten of drinken, om zich
aan te sterken voor de
aan-komende,
tweede
speelronde.
Na een klein kwartiertje
werd geloot voor de
tweede speelronde.
Tijdens de loting werd er
goed geke-ken of er niet
dezelfde teams tegen elkaar speelden en ook niet op de zelfde baan.
Nadat iedereen op zijn toegewezen baan was aangekomen en kennis had
gemaakt met de tegenstander kon er aan de 2e speelronde begonnen worden.
Het weer knapte iets op en sommige spelers die een regenjasje hadden
aangedaan, trokken deze spontaan weer uit om er een leuke en sportieve
ronde van te maken.
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Iedereen kwam na afloop keurig hun standen invullen zodat de uitslag van de
2e speelronde snel bekend kon worden gemaakt. Het team van Abcoude dat
voor deze ronde was overgeheveld naar Lijnden wist zijn partij ook te winnen.
Bedankt Marijke en Simon.
Deze 2e speelronde wisten de teams van Lijnden met een 9 – 2 overwinning
naar zich toe te halen. Na de versterking van de innerlijke mens werden de
voorbereiding getroffen voor de 3e en laatste ronde. Iedereen was het er over
eens dat het een leuke en geslaagde jeu de boules dag was. Gerard had even
de tijd nodig om alles op een rijtje te zetten nadat alle uitslagen binnen waren
van de 3e speelronde. Wat niet helemaal de afspraak was had Gerard toch
voor een wisselbeker gezorgd.
Gerard Beers van jeu de
boules
club
Abcoude
overhandigde
Freek
Vogelaar van Pétanque
Lijnden de beschikbaar
gestelde wisselbeker met
daarbij de uitspraak van de
totaal winst over de drie
gespeelde partijen van deze
zeer
geslaagde
club
ontmoeting. Op zijn manier
bedankte Freek de vereniging Abcoude voor het prettige ontvangst en de hele
leuke jeu de boules dag en zegde Gerard toe dat deze clubontmoeting zich in
2020 zal herhalen met een speeldag in Lijnden en een in Abcoude.
Voor de drie beste doubletten was er een prijs. Gerard had voor een leuke
prijzentafel gezorgd en begon eerst te vertellen hoe de dag verlopen was en
maakte bekend dat Pétanque Lijnden deze ontmoeting naar zich toe wist te
halen met 23 winst partijen en 10 winst partijen voor Abcoude.
Op de eerste plaats Ger Tates en Bonfils Blerou met 3 winst en een saldo van
25. De tweede plaats waren Johanna Overduyn en Ank van Tienderen / Wil
Steenbergen en Hans Roozendaal gelijk geeindigd met 3 winst en een saldo
van 19. De derde plaats ging naar Andries Petersen en Freek Vogelaar met 3
winst en een saldo van 17.
Namens Pétanque Lijnden
Tekst Freek Vogelaar – Foto’s Ger Tates
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AED
Gemeente Haarlemmermeer is bezig om meer AED’s (Automatische Externe
Defribilator) te kunnen plaatsen binnen de gemeente. Dus ook in Lijnden en
Boesingheliede.
In één van de vorige Boeselijns deden we al een oproep om hierover met ons
mee te denken. Hierop zijn enige reacties bij ons binnengekomen.
De dorpsraad heeft 2 mogelijke locaties doorgegeven. Daarbij is het belangrijk
dat de plaatsen een postcode en huisnummer hebben (bijvoorbeeld een
particulier), anders kan zo'n AED niet in de app worden aangemeld.
Eerder hebben wij particuliere adressen hiervoor niet aangemeld omdat ons
was verteld dat dat (vanwege verhuizingen bijvoorbeeld) niet handig zou zijn.
Inmiddels blijkt dat hiervoor wel mogelijkheden zijn.
Burgerhulpverleners
Naast het plaatsen van AED’s is het ook belangrijk dat er genoeg
burgerhulpverleners bekend zijn, daarom plaatsen we hieronder een oproep
hierover, overgenomen van Hartslag nu:
Om het reanimatienetwerk op te bouwen zijn veel burgerhulpverleners en
AED’s nodig. De gemeente is daarom op zoek naar mensen die een erkende
reanimatie/AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Aan
verenigingen, organisaties of particulieren die een AED in bezit hebben, wordt
ook gevraagd dit apparaat beschikbaar te stellen voor HartslagNu. Bent u in
het bezit van een erkende reanimatie/AED-training of bent u bereid deze te
volgen? Registreer uzelf dan als burgerhulpverleners en zet je in voor
buurtgenoten. Meer informatie vindt u op www.hartslagnu.nl.
Als er bij de dorpsraad data van cursussen, bijvoorbeeld in Badhoevedorp of
Zwanenburg bekend zijn, zullen wij dit in volgende editie(s) van de Boeselijn
melden. En daarbij aangeven hoe u zich hiervoor kunt opgeven.
U kunt hiervoor ook kijken op onze website. Omdat de Boeselijn 5 maal per
jaar uitkomt is het niet altijd mogelijk om de nieuwste informatie hierin te laten
publiceren.
De dorpsraad heeft besloten de stichting met een bedrag van € 250,- te
sponsoren.
- 18 -

____________________________

____________________________

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
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 dierenartsenpraktijk 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.
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Telefoonnummers om te onthouden
Alarmnummer 1-1-2
Politie geen spoed
Wijkagent Lijnden - Oost (en Badh’dorp)
Wijkagenten Lijnden-West en B’liede

Politie, brandweer & ambulancedienst
0900 8844
www.politie.nl
Roos Roelofs, Danièlle Paky
Kasper Rooyackers, Arjan Schut

Openingstijden politie:
Politie Halfweg, Haarlemmerstraatweg 51 bezoek op afspraak, tel. 0900 8844
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 800
ma-vr 9.00-22.00u, za-zo 10.00-17.00u
Dorpshuis de Vluchthaven

020 - 449 0696

Gemeente Haarlemmermeer:

www.haarlemmermeergemeente.nl
0900 1852 (ook voor Rayonbeheer)
Servicecentrum Noord, gemeentehuis ma t/m vrij 9-13:00u; di 17:00-20:00u
Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg
13 -17.00u voor ondernemers op afspraak
dinsdagavondopenstelling uitsluitend na afspraak via 0900 1852 of de website
PlusPunt Haarlemmermeer voor
ouderenadvies, sociaal raadslieden,
formulierenbrigade, jongerenwerk,
hulp bij thuisadministratie en meer

Dennenlaan 115, Zwanenburg
ma 13.00-16.00u, di, do 9.30-12.30u
023 569 8860 of mail naar
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
Soraya Gebhart

06 3403 9605
06 5432 7561

Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl 0800 0432 dagelijks 11:00 - 21:00 uur
Telefonische hulpdienst
De Luisterlijn

020 675 7575 of 0900 - 0767
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 Nrd-Holland-zuid
Thuiszorg Amstelring
Biologische volkstuintjes Lijnden

088 8113 680
0900 1866
wvhoorn@quicknet.nl
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