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Agenda 

vr 10 april Goede Vrijdag   

zo 12 april Pasen 

ma 27 april Koningsdag 

ma   4 mei Dodenherdenking, 20.00 uur op tv 

di   5 mei Bevrijdingsdag 

zo 10 mei Moederdag 

do  21 mei Hemelvaartsdag 

zo 31 mei Pinksteren 

 

Vergaderdata Dorpsraad 
 
Indien mogelijk: 

Ma 24 juni 16.00 uur Vluchthaven 

 

  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
 
ma 13 april Lijnden oostzijde geen inzameling gft - afval 

wo 15 april Lijnden oostzijde vervangende dag gft-afval 

ma 27 april Lijnden oostzijde geen inzameling gft - afval 

wo 29 april Lijnden oostzijde vervangende dag gft-afval 

di   5 mei Lijnden oostzijde geen inzameling rest - afval 

wo   6 mei Lijnden oostzijde vervangende dag rest - afval 

do 14 mei Lijnden oost- en westzijde textiel inzameling 

ma   1 juni Lijnden oostzijde geen inzameling gft - afval 

ma   1 juni Lijnden west en B’liede geen inzameling restafval 

di   2 juni Lijnden west en B’liede vervangende dag restafval 

do   4 juni Lijnden oostzijde vervangende dag gft-afval 

 
 

Klein Chemisch Afval – KCA wagen 

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

KCA kan tot nader bericht alleen bij de milieustraten ingeleverd worden. 
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Elke week activiteiten 

Nu even niet, maar zodra het weer mag/kan, zullen de clubs weer opstarten 
      
maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de witte brug over  
   de Hoofdvaart 
 
Wekelijkse activiteiten in de Vluchthaven  
 
dinsdag   9.30 uur Schilderscollectief   

  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 
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Van de redactie 
Deze editie van de Boeselijn komt uit in de paasweek. Een tijd van het jaar van 
paaseieren zoeken, paasbrunches, asperges eten, bloesembomen in bloei en 
boeketten van voorjaarsbloemen.  En dan vooral met de hele familie bij elkaar.  
Wij hoeven niet te vertellen dat het dit jaar even iets anders gaat. Er zullen 
weinig mensen zijn bij wie het dagelijkse leven nog hetzelfde gaat als 
bijvoorbeeld een maand geleden. Veel van onze vaste ankers zijn zomaar 
weggevallen. 
 
En dat is niet leuk, maar daar hoeven wij u niet veel nieuws over te vertellen. In 
deze nieuwe Boeselijn proberen wij wat zon te brengen om vooral de 
paasdagen leuk en ontspannen door te komen. Meer dan ooit tevoren staan er 
tekeningen in deze editie. Schroom niet en pak een set kleurpotloden en ga 
uzelf te buiten en ga kleuren! Het ontspant  enorm. Nu we toch binnen moeten 
blijven, ziet toch niemand het, dus wat let u?  
Wij vinden dat het in deze Boeslijn een keer  wat vrolijker mocht worden. En wie 
weet brengt het u op leuke creatieve ideeën.  Als dat het geval is, laat het ons 
vooral weten en dan delen wij het in het juninummer. 
 
In het juninummer plaatsen wij traditiegetrouw de geslaagden uit Lijnden en 
Boesingheliede. Dit jaar gaat het er  tijdens de examens  heel anders aan toe.  
De landelijke examens komen  dit schooljaar te vervallen. Veel  scholieren 
weten inmiddels,  aan de hand van hun tussentijdse examens, al of zij zijn 

geslaagd. 
Toch willen wij in juni een lijst publiceren 
met de geslaagden van onze dorpen. 
Door de vlaggen die dan wapperen 
weten wie dat zijn. Dit jaar gaat dat 
wellicht even anders. Dus mocht je 
geslaagd zijn of iemand weten die 
geslaagd is, laat het ons vooral weten 
dan maken wij weer een geslaagdenlijst. 
Daarbij is het ook leuk als wij weten 
waarvoor iemand geslaagd is en wat de 
vervolgopleiding of werk het gaat worden. 
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Vorig jaar november schreven wij over een zestal bruggen in de 
Haarlemmermeer die een (nieuwe) naam nodig hadden.  Dat waren twee 
bruggen in Abbenes, drie bruggen in Nieuw-Vennep en onze voetgangersbrug 
in Lijnden.  Wie er in Lijnden een suggestie heeft ingediend weten wij niet, maar 
de brug heet vanaf nu de Wittebrug. En zo werd deze brug eigenlijk al lange tijd 
door onze dorpsbewoners genoemd. “ In verband met  de huidige situatie rond 
het coronavirus worden de namen van de bruggen op een later moment 
onthuld.” 
 
In het stukje van Ben van Dijk in het februarinummer schrijft hij dat deze brug 
vernoemd is naar onze legendarische dorpsgenoot de heer Nico Breedijk, maar 
dat is helaas niet correct. Hoewel het zeker terecht geweest was voor de 
tomeloze inzet van deze man voor Lijnden, was het niet de brug, maar een 
boorm. De heer Breedijk heeft jarenlang een boom naar hem vernoemd gehad.   
Deze boom stond voor de Vluchthaven. Helaas heeft deze boom een koude 
strenge winter niet overleefd  en moest worden gekapt. 
 
Tot slot wensen wij u een vrolijke paasfeest.  
Zo eentje die je niet meer vergeet  
met dank aan  het coronatijdperk  
waarin wij nu verkeren.  
 
Veel lees- en kleurplezier  
in uw Boeselijn 
 
De redactie 
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Genesius 

 Lieve donateurs en andere “Genesius” bezoekers, 
 
Wat een rare en nare tijden, hè?  
Wij van Genesius hopen dat u allemaal in goede gezondheid bent. Alle leden 
van Genesius gelukkig wel. Onze voorzitter is even niet in staat u van informatie 
te voorzien, maar zal dat de volgende Boeselijn zeker weer gaat doen. Dus heb 
ik deze taak op mij genomen en hoop dat u het een fijn berichtje vindt. 
 
Zoals jullie weten hebben wij heel hard gerepeteerd om weer een leuk stuk voor 
jullie neer te zetten, en we waren er klaar voor. De attributen werden verzameld 
en er mee gerepeteerd. We hadden er zo’n zin in. Wij vonden, en vinden het 
nog steeds een heel leuk stuk. Kun je je voorstellen? Vier dames die een fan 
dag hebben georganiseerd, voor de zanger “Heino”. Maar Genesius zou 
Genesius niet zijn als we een stuk zouden hebben uitgezocht waar het allemaal 
als een geoliede machine zou verlopen.  
Natuurlijk komen de nodige perikelen weer het toneel over wandelen. En het 
slot loopt toch anders af dan je op het eerste gezicht zou denken. Ja ik blijf een 
beetje vaag, want wij willen dit stuk zeker voor u uitvoeren. 
 
Wij mogen nu niet in de Vluchthaven komen om te repeteren en daardoor kon 
de uitvoering ook niet door gaan, waar wij zeker achter staan. Wij willen u als 
publiek graag beschermen en nemen onze verantwoording en beter “veilig dan 
sorry”.  
Maar als deze nare tijd achter de rug is en we elkaar weer mogen zien, gaan we 
een datum uitzoeken waarbij zoveel 
mogelijk van ons publiek kan komen. En 
hopen dan met elkaar een geweldige 
uitvoering neer te zetten en af te sluiten 
met een lekker biertje of een glas wijn. 
 
Lieve donateurs en “Genesius” bezoekers, 
wij hopen u spoedig te zien.   
Wees lief voor elkaar en zorg voor elkaar.   
En bovenal blijf gezond. 
 
Veel liefs 
Aafke Stokman,  
Penningmeester Genesius  
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Corona 
Stichting Maatvast, heeft aangegeven dat alle dorpshuizen 
in hun beheer, voorlopig gesloten blijven, tot waarschijnlijk 1 
juni. Dit geldt dus ook voor de Vluchthaven. 
Daarom is er komende donderdagen GEEN soos Oud doet Wijs, wordt er niet 
gebridged of geschilderd en zijn er ook geen bestuursvergaderingen. 
Eventueel zouden we de bestuursvergaderingen via een internet video 
verbinding met elkaar kunnen houden. Echter zijn daarmee de vergaderingen 
niet openbaar. Dus dat mag niet. 
We doen onze best om de website up to date te houden 
(www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl). 
 
De Jaarvergadering  
Deze ging over 2019 en werd gehouden op dinsdag 25 februari jl.  
We hadden iedereen uit Lijnden en Boesingheliede hiervoor uitgenodigd. 
Er waren naast de zeven bestuursleden nog 14 mensen uit voornamelijk 
Lijnden aanwezig. 
De vergadering werd om 20.00 uur door onze voorzitter, Gerrit Klaasse Bos, 
geopend. Tijdens de vergadering waren de financiële stukken in te zien. Deze 
werden ook door onze penningmeester, Joop Baars uitgelegd. En hij ging in op 
vragen van de aanwezigen. 
Na de strak geleide en daardoor korte vergadering was het om 21.00 uur tijd 
voor een pauze.  
 
Hierna gingen we door met het bespreken van de punten voor de gemeente 
Haarlemmermeer. Hiervoor schoven Jarno Kamphuis, gebiedsmanager en 
Rakesh Sital van de afdeling Handhaving bij ons aan. 
Een aantal onderwerpen werden besproken, we begonnen met de punten op 
het gebied van handhaving: 
 
De rommel bij het brengparkje.  
Rakesh Sital gaf aan dat u dit vooral moet blijven melden aan de gemeente. Bij 
voorkeur via het meldingsformulier hiervoor op de site van de gemeente 
Haarlemmermeer. Dit werkt echt het beste, snelste, handigste en heeft als 
voordeel dat de klachten direct naar de juiste afdeling gaan. Bovendien worden 
de klachten zo geteld. En hoe meer klachten, hoe belangrijker het voor de 
gemeente is om er iets aan te doen. 
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Het tweede punt ging over het verwijderen van een paaltje in de langzaam 
verkeersroute tussen de Hoofdweg Oostzijde en het industrieterrein. Het paaltje 
werd weggehaald vanwege de strooiroute. Het is natuurlijk ook heel goed dat 
deze route bij gladheid gestrooid wordt, omdat er veel scholieren en forensen 
op de fiets gebruik maken van deze route. De paaltjes op zo’n strooiroute 
worden weggehaald zodat de strooiauto snel en efficiënt kan strooien.  
Alleen is het dan weer jammer dat er dan mensen met een auto dit als 
gelegenheid zien om de drukte bij de Schipholweg in de spits te vermijden. 
Daar is de bestrating van dit pad niet op berekend en de andere gebruikers 
(fietsers, wandelaars en honden) ook niet. 
 
Het derde punt kwam voor de meeste mensen, ook de vertegenwoordigers van 
de gemeente als verrassing. Het blijkt dat onze walkanten worden belaagd door 
een Amerikaanse kreeftenpopulatie. 
Dit is gevaarlijk voor de dijk-, vaart-  en slootkanten. De kreeften graven zo diep 
dat deze kanten op bepaalde plaatsen instorten en de walkanten afkalven, 
zodat het water niet blijft waar het hoort. 
Wij zijn erg benieuwd wat de gemeente 
Haarlemmermeer hiermee kan en gaat doen. 
En of het Hoogheemraadschap Rijnland hier 
ook van op de hoogte is. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte. 
 
De verlichting van het gemaal.  
De gebiedsmanager gaf aan dat dit inderdaad een langdurig verhaal is en ook 
nog even blijft. 
Zoals wij al eerder beschreven in de Boeselijn is het vooral erg lastig dat er 
zoveel partijen bij betrokken zijn. Het gemaal is eigendom van de stichting 
BOEi, wordt gehuurd door een restaurant, de gronden eromheen zijn eigendom 
van het Hoogheemraadschap Rijnland. En de financiering zou eventueel 
gedaan kunnen worden door de Stichting Leefomgeving Schiphol. Maar toch 
weer niet want misschien had het restaurant er meer voordeel bij dan de 
inwoners van Lijnden. Dus wilde de gemeente Haarlemmermeer kijken of zij het 
kunnen financieren en hoe dan. Maar hier zijn weer verschillende afdelingen 
van de gemeente bij betrokken. 
En dan hebben we het nog niet gehad over de omgevingsvergunning(en) die 
hiervoor moeten worden aangevraagd. En WIE moet deze vergunning dan 
aanvragen? De eigenaar, de huurder, de gemeente zelf of ???? 
 
 
Deze gelegenheid, de gemeente op bezoek en een aantal inwoners die mee 
wilden praten, gebruikten wij ook om de gemeente (wederom) te wijzen op een 
aantal gevaarlijke punten in en om Lijnden en Boesigheliede, zoals: 
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- Het bruggetje bij de IJweg in Boesingheliede 
- De verkeerssituatie (te hard rijden en het uitrijden vanuit de vele 

uitritten) op de Parallelweg van de Schipholweg in Boesingheliede 
- De fiets-opstelplaatsen bij de verkeerslichten van de Hoofdweg Oost en 

West met de Schipholweg 
- De oversteekplaats over de Schipholweg aan de Hoofdweg West zijde 
- De waterplassen langs de Hoofdweg Oostzijde, vooral waar eerder het 

viaduct van de A9 lag 
- En sowieso de staat van de weg van Hoofdweg Oostzijde. 

 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
Voorlopig worden er geen bestuursvergaderingen gehouden. Zie stukje over 
Corona. Waarschijnlijk is de eerste bestuursvergadering op maandag 29 juni. 
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. 
 
Over onze 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.  
Wij nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. Zo leest u de nieuwste 
informatie over allerlei gebeurtenissen in Lijnden en Boesingheliede. Zoals alle 
informatie die wij ontvangen van Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders 
Haarlemmermeer (SBOH), vooral belangrijk voor de bewoners die aan de dijk 
wonen, staat op de website. 
 
Belangrijk is en blijft dat de bezoekersaantallen omhoog gaan. Bij te weinig 
bezoekers moet de website uit de lucht. 
Daarom, en om de website goed te blijven vullen, zodat het aantrekkelijk blijft 
voor iedereen om de website te bezoeken, zoeken wij nog steeds een 
(mede)webbeheerder voor onze website. Zie de oproep hiervoor in deze 
Boeselijn! 
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de schildersclub 
 
Of ik een stukje voor de Boeselijn wil schrijven, vraagt Els me. 
Natuurlijk wil ik dat graag, maar wat te schrijven in deze tijden van Liefde en 
Corona (vrij naar Gabriel Garcia Marquez)? 
We zijn allemaal van slag. De één wat meer dan de ander natuurlijk. Je hebt de 
onverbeterlijke optimisten en aan de andere kant de pessimisten. 
Maar hoe je ook in het leven staat, dit is geen leuke tijd. Buiten de zorgen om 
de gezondheid raakt deze crisis ook veel mensen in hun portemonnee. Mensen 
met een eigen bedrijf hebben geen werk meer en mensen in loondienst zitten 
ook thuis. 
 
Het doet mij persoonlijk denken aan de verhalen van mijn oma. Zij verloor haar 
eerste man aan de Spaanse griep. Vlak daarna raakte ze ook hun dochtertje 
kwijt. Ze leefde toen in de Jordaan, wat betekende dat er grote armoede was. 
Volgens mij was er toen geen sprake van thuisisolatie, dat kon natuurlijk niet in 
die kleine huizen. Toch kan ik me mijn oma voornamelijk herinneren als een 
positieve en vrolijke vrouw. Dol op ons, haar kleinkinderen. 
Toen ik die verhalen als kind hoorde leek het me wel verdrietig, maar pas als je 
volwassen wordt begrijp je wat een enorme impact dat had op het leven toen en 
ook hoe sterk mijn oma, waar ik  naar vernoemd ben, toch was. 
 
De armoe is nu natuurlijk niet zo groot en wijdverbreid als toen, maar er is wel 
armoede in Nederland. Er wonen ook nu gezinnen met veel kinderen in kleine 
woningen, met op zijn best een balkon. Hou dan je kinderen maar eens binnen.  
Dan heb ik het toch maar goed. Een vrijstaand huis en grote tuin. En hoewel ik  
de kleinkinderen niet kan ontmoeten hou ik toch wel contact met ze via de 
sociale media. 
 
Maar de reden dat Els me vroeg een stukje te schrijven is natuurlijk niet om 
deze persoonlijke ontboezeming, maar een stukje over de schilderclub te 
schrijven. 
Uiteraard komen we al een tijdje niet bijeen op de dinsdagochtend. En het zal 
zeker nog wel tot de zomer duren voordat daar verandering in komt.  
Met een groot aantal leden dat, hoewel jong van geest en hart, tot de ouderen 
behoort, moeten we natuurlijk heel voorzichtig zijn. 
Ik spreek de hoop uit dat we in september weer kunnen beginnen en dat 
iedereen er dan weer, gezond en wel, is. 
Tot dan proberen we contact te houden via de telefoon en de mail. En soms 
een kaartje. Want behalve voor het schilderen is de club natuurlijk ook heel 
belangrijk voor de gezelligheid. 
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Sommigen van ons wonen alleen en zien niet veel anderen. En hoe lossen we 
de wereldproblemen op zonder de gesprekken bij de koffie. 
Het schilderen/tekenen kan natuurlijk thuis. Dat is fijn en leidt af, maar niet 
hetzelfde als onder elkaar. 
 
Wel mensen ik hoop dat we elkaar snel weer zien en 
dat de omstandigheden dan weer beter zijn. 
Veel geluk en gezondheid 
Arien Klomp 
 
 

*-*-*-*-*-* 

 
OUDERENSOOS LIJNDEN 

 
Lieve mensen,  
 
Helaas valt er dit keer weinig van de ouderensoos te melden, door die vreselijke 
corona crisis kwam er een abrupt einde aan ons gezellige kaart- 
middagen.  
Maar ja.. wij zijn niet de enigen, moeten we dan maar denken, voor mensen in 
de verzorgingshuizen is het helemaal triest, want zij kunnen geen bezoek 
ontvangen en... zo zou ik nog een hele waslijst in kunnen vullen. 
 
We gaan er in ieder geval van uit  
dat we in september weer gezellig  
onze soosmiddag kunnen beleven,  
en.. heel belangrijk, dat iedereen  
weer gezond en wel aanwezig  
mag zijn. 
 
Ik wens allen een  
fijne zomer toe,  
hopend dat we over een  
poosje weer vrij en  
onbezorgd buiten kunnen zijn. 
 
Groetjes  
 
Ria vd Haak 
namens de ouderensoos Lijnden 
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WIJ GAAN OP BERENJACHT 
Nu ook in Lijnden en Boesingheliede 

 
Een superleuk initiatief voor kinderen is overgewaaid uit het buitenland en 
ineens razend populair in Nederland. Overal zetten mensen massaal een beer 
voor het raam, zodat kinderen in hun eigen plaats op berenjacht kunnen.  
 
De berenjacht komt overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het 
populaire prentenboek ‘We gaan op berenjacht’, geschreven in 1995 door 
Michael Rosen en Helen Oxenbury, diende als inspiratie om een teddybeer voor 
het raam te plaatsen. 
 
Ook ik Lijnden en Boesingheliede zijn al de eerste beren en andere knuffels 
voor het raam gesignaleerd. 

 
Waar het om draait is, dat je samen op speur-
tocht gaat naar de beren. Zo kun je een 
wandeling in je eigen buurt leuker maken.  
 
Jonge kinderen kunnen dan tijdens hun 
(dagelijkse) wandeling in de eigen buurt op 
'berenjacht' door de knuffelberen voor de ramen 
op te zoeken! 
Ook leuk voor ouders en anderen 
 

 
Dus: 
Zet een beer (of andere knuffel) voor het raam en ga met de kinderen een 
wandelingetje maken.  
Houd natuurlijk wel rekening met de RIVM 
richtlijnen en houd 1,5 mtr afstand. 
 
Tip: het boek is ook erg leuk om te lezen!  
Je kunt deze bijvoorbeeld kopen bij  
De Ommekeer in Badhoevedorp 
 
Veel plezier met de berenjacht! 
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Lijnden & Boesingheliede in tijden van corona 

Wat is het stil in het dorp. Niet dat het normaal erg druk was, maar het 
ontbreken van vliegtuiggeluiden en de afname in verkeer zijn opvallend hier op 
de dijk. De stilte kunnen we denk ik allemaal wel waarderen, de reden waarom 
is vreselijk treurig.  
 
De meesten van ons zijn in meer of mindere mate aan huis gekluisterd. Een 
enkeling reist nog af naar de werkplek – medewerkers van ziekenhuizen, 
kinderopvang, supermarkt of in andere vitale beroepen – terwijl de rest af en toe 
op en neer pendelt naar een winkel voor de noodzakelijke boodschappen. 
 
En dan zijn er nog de mensen die moeilijk het huis kunnen verlaten vanwege 
ziekte, ouderdom of klachten die hen kwetsbaarder maken dan anderen. Ook 
hier in het dorp. Zij kunnen wel een helpende hand of enige psychische 
ondersteuning gebruiken; in de vorm van boodschappen, een kaartje of 
bloemetje of gewoon een groet van een buur. 
 
Zelf doen wij wat we kunnen. Mijn man en ik doen voor onze naaste buren af en 
toe een boodschap en maken – uiteraard op gepaste afstand – een praatje. 
Ook probeer ik onze minibieb goed bij te houden zodat er in deze onrustige 
tijden nog wat te lezen valt.  
En ik wil onze vaste ‘klandizie’ 
niet teleurstellen natuurlijk! 
 

Mocht je nou een specifieke 
leeswens of hulpvraag hebben, 
schroom niet een briefje voor ons 
achter te laten in de minibieb zelf 
of in onze brievenbus (Lijnderdijk 
236).  
U kunt ons ook mailen op 
puntje@akkepinkster.nl. 
Wij staan in deze moeilijke tijden 
graag voor u klaar. Als we elkaar 
allemaal een handje helpen dan 
komen we hier samen wel 
doorheen. 
 

Lijnden & Boesingheliede,  
hou je taai! 
 

Akke Pinkster  

mailto:puntje@akkepinkster.nl
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AED TOESTELLEN OPGEHANGEN IN LIJNDEN 
 
Vorige week is de eerste AED opgehangen aan de muur van het kantoor van 
Hoogendorp aan de Nieuwerkerkerstraat nr 6A.  
 
De 2e AED wordt donderdag 9 april a.s. opgehangen bij het huis van de familie 
Smit aan de Hoofdweg Oostzijde nr 34.  
 
De Stichting Maatvast is nog in overleg om de 3e AED, welke nu in de 
Vluchthaven hangt, naar buiten te plaatsen. 
 
In de volgende Boeselijn zal Dick van Rooijen van het Rode Kruis meer 
informatie geven over de AED toestellen. 
 
In de toekomst zullen er cursussen Burgerhulpverlening aangeboden worden 
zodat buurtbewoners, die dit willen, opgeleid worden en bij nood ingezet kunnen 
worden. 
 
Greet Smit 
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Rommel bij het brengparkje 
 
U las het ook al in het stuk over de Jaarvergadering van de Dorpsraad. Het blijft 
een rommel bij het brengparkje aan het Lijndenplein. En het blijft een 
aandachtspunt, ook voor de gemeente.  
 
Maar U kunt helpen! 
De papierbak is duidelijk veel eerder vol dan wij gewend zijn. Dit komt vooral 
omdat er geen papier/karton meer kan worden ingeleverd voor clubs, zoals 
voorheen voor VOS,.  
Wij verzoeken daarom iedereen om karton zo klein mogelijk te maken, voordat 
u het in de bak gooit. 
 
Als u ziet dat 

- de papierbak (of een andere bak) vol is,  
- er naast de bakken vuil is gestort,  
- op andere plaatsen in en om Lijnden en Boesingheliede vuil is gestort 

 
Doet u dan een melding bij de gemeente!  
www.haarlemmermeer.nl/meldingen. 
 
Al deze meldingen worden geteld. Bij 
heel veel meldingen kan de afdeling 
gebiedsbeheer van de gemeente dit 
onderwerp regelmatig op de agenda van 
Handhaving en Toezicht  krijgen. 
 
Voor bedrijven, waar veel karton 
vandaan komt, is het mogelijk om een 
karton/papierbak te huren die bij het 
bedrijf zelf komt te staan. Als de bak vol 
is wordt deze dan door het 
verhuurbedrijf verwisseld met een lege 
bak.  
Hier zijn uiteraard kosten aan 
verbonden, meestal betaalt u per 
wisseling. Bedrijven zijn overigens 
verplicht om dit zelf te regelen en horen 
helemaal geen gebruik te maken van 
brengparkjes om hun afval, papier en 
karton, af te voeren. 
 

http://www.haarlemmermeer.nl/meldingen
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Petanque Lijnden 

Coronavirus  
Samen zijn we in een onwerkelijke situatie terecht gekomen en staan voor een 
zware opdracht, die offers van ons vraagt. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om 
ingrijpende maatregelen, waarvoor het kabinet en vele deskundige haar 
verantwoordelijkheid nemen en dat ook terecht van ons vraagt. 
Vanaf 24 maart kwam het jeu de boules achter het dorpshuis aan de 
Schipholweg helemaal stil te liggen. Wij maken ons vooral zorgen over de 
gezondheid van onze leden, omdat zij, afgezien van een soms zwakkere 
gezondheid, door de hogere leeftijd vrijwel allemaal in de risicogroep vallen. 
Let goed op u zelf en uw naasten.  
 
Het bestuur van Pétanque Lijnden werkt net als de jeu de boules bond (NJBB) 
van huis uit en is via telefoon en/of email voor u bereikbaar. Kennis en 
ervaringen delen, creativiteit en samen werken is nu van het grootste belang. 
Er is gelukkig veel solidariteit en saamhorigheid en dat is ook hard nodig de 
komende tijd. Laat ons weten waar u tegen aanloopt. Wij en ook u hadden het 
zo anders voorgesteld met het aankomende zomer seizoen.  
 
Mocht u (eventueel om dringende redenen) contact willen hebben met een van 
onze leden waarmee je een 
goed of vertrouwelijk contact 
hebt, informeer dan naar 
elkaar. Telefonisch (of Whats 
App), maar ook via email is 
belangrijk om toch onderling 
contacten te kunnen 
(onder)houden.  
   
Wij wensen u allen in deze 
moeilijke, onzekere tijd veel 
sterkte toe, maar ook 
saamhorigheid en creativiteit.  
Laten we “dicht bij elkaar “ blijven nu we noodzakelijke afstand moeten houden. 
We hopen van harte dat we er samen goed doorheen komen en er wellicht 
nieuwe positieve omstandigheden ontstaan die we eerder niet voor mogelijk 
hielden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Pétanque Lijnden 
Freek Vogelaar, Secretaris  
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Oproepje 

 
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar:  
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: Christel Biermans, email: 
xbiermans@outlook.com  
  of Connie Ottenhof, email: connieottenhof@gmail.com. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Dan kunt u ook een mail sturen 
naar: secretaris@dorpsraadlijnden.nl   
 
 

 
  

mailto:secretaris@dorpsraadlijnden.nl
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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 tot 21.00 uur.   
 Zaterdag en zondag    9.30 - 18.00 uur. Tel 023 224 8650. 
 
* Dienstapotheek Amsterdam West:  
 Centrale hal OLVG West  (Lucas Ziekenhuis) 
 Jan Tooropstraat 164, Amsterdam. Tel 020 510 8826.  
 open: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 
* Dierenarts Verwijskliniek Hugo. 24 uur / dag, 7 dagen per week 
  De Heining 10,  Zwanenburg Telefoon 020 3080 750. 
  Of Dierenartspraktijk op de Dijk, Lijnden. Tel. 023 8222 308 
 
 

Weekenddiensten Tandarts  
 

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

De MondzorgPoli, Louwesweg 6, 1066 EC  Amsterdam. 
Telefoon: 020 - 723 48 48  
Het Slotervaartziekenhuis is gesloten, maar de Mondzorgpoli is gewoon open. 
 

www.mondzorgpoli.nl,  info@mondzorgpoli.nl. 

  

http://www.mondzorgpoli.nl/
mailto:info@mondzorgpoli.nl
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Telefoonnummers om te onthouden 
 
Alarmnummer 1-1-2   Politie, brandweer & ambulancedienst 
Politie geen spoed   0900 8844 www.politie.nl 
Wijkagent Lijnden - Oost (en  Badh’dorp) Roos Roelofs, Danièlle Paky 
Wijkagenten Lijnden-West en B’liede Kasper Rooyackers, Arjan Schut  
 

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

Dorpshuis de Vluchthaven  020 - 449 0696 
 

Gemeente Haarlemmermeer:   www.haarlemmermeergemeente.nl 
      0900 1852  (ook voor Rayonbeheer) 
Servicecentrum Noord, gemeentehuis ma t/m vrij 9-13:00u; di 17:00-20:00u 
Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg 13 -17.00u voor ondernemers op afspraak 

dinsdagavondopenstelling uitsluitend na afspraak via 0900 1852 of de website 
 

PlusPunt Haarlemmermeer voor  Dennenlaan 115, Zwanenburg 

ouderenadvies, sociaal raadslieden,  ma 13.00-16.00u, di, do  9.30-12.30u 

formulierenbrigade, jongerenwerk,  023 569 8860 of mail naar 

hulp bij thuisadministratie en meer  pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl 
 

Overige vragen Meerwaarde  023 569 8888  ma t/m don 9-16.00 uur 
     www.meerwaarde.nl  vrijdag 9-13.00u 

     
Oppas     Nina Striegel  06 3403 9605 
     Soraya Gebhart  06 5432 7561 
      

Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl 0800 0432 dagelijks 11:00 - 21:00 uur 
 

Telefonische hulpdienst   020 675 7575  of  0900 - 0767 
 De Luisterlijn   24 uur per dag, 7 dagen per week 
 

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

Dierenambulance Nrd-Holland-zuid 088 8113 680 
Thuiszorg Amstelring   0900 1866 
 

Biologische volkstuintjes Lijnden wvhoorn@quicknet.nl  

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

