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Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  9 april en 18 juni  

Kopij graag 10 dagen eerder inleveren. e-mail: els@dikkes.nl 
 

Redactieleden: Lia Kooter, Els Dikkes en Ernst van Woerkom 
Redactie- Els Dikkes, Hoofdweg 64, 1175 LB Lijnden, tel  023 - 555 1426 
        adressen: Ernst van Woerkom, Schipholweg 647, Lijnden 023 - 555 1622 
Kopieerwerk: ‘t copy shoppy, Lijnden 
 

Geplaatste artikelen of berichten, ondertekend door een persoon of namens een 
vereniging of club, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. 
 

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

16 januari lag er één nacht sneeuw 
 

foto Cees Slinger 
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Agenda 
 
wo   3 febr 16.30 uur  Kerstbomen-lootjes inleveren, Hoofdweg 64 
za   7 febr 11.00 uur  Kerstbomen-lootjes inleveren, Hoofdweg 64 
zo 14 febr Valentijnsdag 
za 20 febr Begin voorjaarsvakantie 
wo 17 maart Tweede Kamerverkiezingen 
zo  28 maart 02.00 uur  Begin zomertijd: 02.00 wordt 03.00 uur 
wo 31 maart laatste inleverdag voor uw ‘perfecte plaatje’ Lijnden/Boesingheliede 
z4   4 april Pasen 
 
Vergadering dorpsraad (indien mogelijk ivm corona) 
ma 22 febr 16.00  uur Vluchthaven   
ma 29 maart 16.00  uur Vluchthaven   
 
Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
wo 10 maart Lijnden west+B’liede textiel inzameling 
ma   5 april Lijnden oostzijde geen gft inzameling (Pasen) 
wo   7 april Heel Lijnden +B’liede gft + takkendag 
 
Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 
In verband met de coronacrisis rijdt de KCA-wagen tijdelijk niet. 
KCA kan tot nader bericht alleen bij de milieustraten ingeleverd worden. 
 
 

*-*-*-*-* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deze jonge dorpsgenoot  
kwam 9 januari op gepaste 

wijze zijn boom inleveren 
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elke week activiteiten 
 

alleen nu even niet ivm corona en brandschade 
 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
      

maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de Wittebrug over  
    de Hoofdvaart tegenover Hoofdweg 50 
 

Wekelijkse activiteiten in de Vluchthaven  
 

dinsdag   9.30 uur Schilderscollectief (diverse technieken)   
  19.00 uur Jeu de Boules 
  20.00 uur toneelvereniging Genesius  
 

donderdag 13.00 uur Ouderensoos 
  13.00 uur Jeu de Boules 
  

vrijdag      9.00 uur Bridgeclub “Ontspanning” 
 

zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 

 
*-*-*-*-* 

 

Brand in de Vluchthaven 
 
Op 14 december 2020 is er brand ontstaan bij de meterkast in de Vluchthaven. 
De brand is ontstaan door kortsluiting, veroorzaakt door het water van een 
gesprongen waterleiding. 
De brand werd ontdekt door Tine van der Beek, assistent sociaal beheerder van 
Stichting Maatvast. Zij heeft direct 112 gebeld. 
 

Er zijn geen mensen gewond geraakt. 
En ook is het gebouw verder niet 
constructief beschadigd. Er is alleen 
roet, stank en waterschade. Door deze 
nevenschade is het gebouw helaas 
voorlopig onbruikbaar.  
Stichting Maatvast zoekt uit waar de 
diverse verenigingen die gebruik maken 
van de Vluchthaven (na de Lock-down) 
kunnen worden ondergebracht. 

De brandweer was snel met het juiste materieel en genoeg manschappen ter plaatse 
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Van de redactie 
 

Zoals u weet kijken wij af en toe ons archief van de Boeselijn in, op zoek naar 
oude berichten. Wanneer je dan door de Boeselijnen heen struint zie je allemaal 
berichten uit een gepasseerde tijd. Samen geven al deze berichten een leuk 
tijdsbeeld weer.  
Je ziet onze dorpen veranderen in de 43 jaar dat de wij ons dorpsblad uitgeven. 
Hoe wij omgaan met de veranderingen in ons sociale leven.  
Wat belangrijk is voor de omgang met anderen. Kortom, hoe ziet ons leven in 
ons dorp er uit.  
 
Vroeger waren er scholen, kerken, een dorpshuis, een sportvereniging en twee 
kroegen in ons dorp die voor veel activiteit zorgden.  
Deze verdwenen bijna allemaal, waardoor veel activiteiten verdwenen of wij die 
elders gingen zoeken.  Het verdwijnen van voorzieningen levert een ander 
leefpatroon op. 
 
In 2021 is dat opeens heel anders. Covid-19 heeft zijn intrede gedaan. Lees 
deze Boeselijn door en elk artikel gaat erover. Ons hele sociale leven is er door 
beïnvloed. Ook voor ons persoonlijke leven heeft het grote gevolgen. 
Sinds afgelopen week is er een straatverbod en mag je maar één bezoeker per 
dag thuis ontvangen. Wij weten bijna niet beter of we houden 1,5m afstand. 
Bijna ongelooflijk hoe snel we ons hiertoe kunnen aanpassen. Maar we doen 
het (met tegenzin) om zo snel mogelijk terug te kunnen naar hoe het ooit was. 
 
De vraag is: wordt het ooit weer zo als het was of gaan we een nieuwe manier 
tegemoet van met elkaar omgaan?  Mogen we straks  met 100 bezoekers een 
uitvoering van Genesius bezoeken?  Met 50 personen in een hal jeu de boule 
spelen. Gezellig met 4 personen om een klein tafeltje klaverjassen in ons 
dorpshuis. Of een gezellige buurtbarbecue?   
 
We weten het nu niet. Het grappige hieraan is, dat, als de Boeselijn maar lang 
genoeg voort blijft bestaan, we daar over pak ‘m beet 20 jaar een antwoord op 
kunnen geven en wat de sociale gevolgen van deze pandemie op Lijnden en 
Boesingheliede is geweest.  
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Tot die tijd blijven wij, corona of niet, ons best doen om een mooie Boeselijn uit 
te geven. 
Afgelopen periode hebben wij een aantal donaties gekregen. Uiteraard dank 
hiervoor. Het doet ons goed deze blijk van waardering te ontvangen. Helaas 
hebben wij  nog geen nieuwe adverteerders kunnen aantrekken.   
Er staan nog enkele plekken open op onze advertentie pagina’s. Heeft u 
interesse, laat het ons weten. Door onze adverteerders en donateurs kunnen wij 
5 keer per jaar een Boeselijn uit blijven geven.   
 
Blijf gezond en houd nog even moed! 
 
Veel leesplezier in uw Boeselijn.  
De redactie 
 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-* 

 

 

Een toevallige ontmoeting 
 
Het was een prachtige zonnige maar frisse oudejaarsdag.  
Ik ging vanuit Lijnden lopend boodschappen doen in Badhoevedorp. 
Tijdens mijn wandeling ontmoette ik een oude man die op zijn rollator zat. Even 
kort uitrusten, maar ook van de omgeving te genieten.  
Wij raakten aan de praat. Over mooie en minder mooie onderwerpen.  
 
De man gaf aan het fijn te vinden dat ik even de tijd nam om een praatje te 
maken. We hebben uiteindelijk beiden ons pad vervolgd, maar zeker met een 
tevreden gevoel.  
 
Wat kan een kort momentje van je tijd toch iets moois brengen.  
 
Thea Buiting 
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Vluchthaven 
Helaas is het nu niet mogelijk om de Vluchthaven te gebruiken 
voor vergaderingen, kaarten, schilderen en de ouderensoos.  
In januari is er een brand(je) geweest bij de meterkast waardoor flinke 
nevenschade (roet, stank) is ontstaan. De Vluchthaven zal hierdoor tot in mei 
2021 sowieso onbruikbaar zijn. 
Van Stichting Maatvast gaan wij nog horen waar we eventueel, als de Corona 
maatregelen het ook weer toelaten, ondergebracht kunnen worden. 
Wij hopen u in de volgende Boeselijn meer te kunnen vertellen. Mochten de 
verenigingen weer kunnen beginnen, dan zullen de deelnemers zoveel mogelijk 
worden benaderd. En we zullen dit ook op onze website vermelden. 
Wij beraden ons als bestuur van de dorpsraad nog over het opstarten van de 
maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarvergadering. 
 
Maar nu eerst, goed nieuws! 
In de vorige Boeselijn schreven wij dat we helaas de website van de dorpsraad 
(www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl) moesten stoppen. Na 
herhaaldelijke oproepen was er niemand die het beheer van de website voor 
ons voort wilde zetten.  
Het goede nieuws is dat er toch iemand is die zich heeft aangemeld. 
Dat is Raymond de Vries. Hij stelt zich in deze Boeselijn aan u voor. 
Wij zijn heel blij dat Raymond deze taak op zich wil nemen. 
Om dit te vieren en om meer bezoekers (ook u!) eens op onze website te laten 
kijken, houden wij een digitale fotowedstrijd. 
Er zijn mooie prijzen te winnen. Verder in deze Boeselijn vindt u meer 
informatie. 
 
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. 
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Kerstbomen 
Inmiddels zijn de bomen helaas al weer weg. Maar wat stonden de twee, ook dit 
jaar weer door de gemeente gesponsorde, bomen er weer mooi bij. Met onze 
eigen verlichting was het in beide kernen weer leuk thuiskomen in Lijnden en 
Boesingheliede. 
U kon de bomen zien staan in Lijnden aan de dijk bij Hoofdweg westzijde en in 
Boesingheliede op de vaste plek op de hoek van de Schipholweg en de IJweg. 
 
Werkzaamheden rond Lijnden 
Inmiddels zijn de werkzaamheden rond Lijnden na het kerstreces weer op 
gestart. Informatie kunt u vinden op de website van de gemeente en op onze 
website: www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl. En (kort) hieronder: 
 

 Lijnderdijk 
Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen aan de Lijnderdijk tussen 
Hoofdweg west en de Raasdorperweg. De rijweg en het trottoir worden 
opgehoogd en er komt een weg waar maximaal 50 km per uur mag worden 
gereden. Aan de zijkanten komen (weer) rode fietsstroken.  
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Later dit jaar zullen er ook 
werkzaamheden zijn tussen de Raasdorperweg en de IJweg in 
Zwanenburg. Dan wordt dat gedeelte afgezet. Ook het asfalteren gebeurd 
in fases. De deklaag (toplaag asfalt) kan alleen bij een bepaalde 
temperatuur worden aangebracht. Afhankelijk van het weer zal dit eind 
maart – begin april worden uitgevoerd. 
 
Bouwkundige vooropnames door E.S.B. Expertise 
De gemeente heeft E.S.B. Expertise gevraagd bouwkundige vooropnames 
uit te voeren aan woningen en bedrijfspanden aan de Lijnderdijk voor fase 2 
en 3. De bewoners en eigenaren/huurders van de bedrijfspanden hebben 
hierover bericht ontvangen van de gemeente op 7 januari jl. en later van 
E.S.B. Expertise met verdere uitleg. 
Het bedrijf is met deze opnames gestart op 18 januari.  

 
 Hoofdweg Oostzijde  
De renovatie van de Hoofdweg-oostzijde duurt iets langer dan gepland, 
maar het wordt erg mooi. Het eerste gedeelte, van de Schipholweg tot het 
bord “Lijnden”, waar de bebouwde kom begint, wordt het een 60 km-weg. 
Vanaf daar, waar de bebouwde kom begint tot aan de Akerdijk wordt de 
weg een fietsstraat, met rood asfalt. Dat betekent dat auto’s hier te gast zijn.  
Op dit moment is de aannemer vanaf de bocht bij het gemaal tot aan de 
Akerdijk bezig. Overdag is er over het algemeen geen doorgang.  
De huisnummers 46 t/m 108 zijn bereikbaar vanaf de Schipholweg. Helaas 
bleek bij het weghalen van het bestaande asfalt dat de oude wegfundering 
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niet sterk genoeg is om nieuw asfalt op aan te brengen. Daarom werd er 
eerst een nieuwe fundering aangebracht. Na eerst de voetpaden, wordt 
vanaf half februari het asfalt aangebracht. 
De afwerklaag van rood asfalt voor de fietsstraat wordt in maart/april 
aangebracht. De toplaag asfalt kan alleen bij een bepaalde temperatuur 
worden aangebracht.  
 

 Voetganger/fietsbruggetje (Wittebrug) 
De voetganger/fietsbrug tussen Hoofdweg Oost en West is sinds 8 januari 
weer open. Deze was afgesloten omdat de bestrating naar/van de brug 
hersteld moest worden. 

 
Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u bellen met de gemeente 
(0900-1852, dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente) en vragen 
naar Martijn Buitenhuis. Dan zal de boodschap waarschijnlijk aan hem worden 
doorgegeven.  
Sneller gaat het als u zelf een email stuurt naar: info@haarlemmermeer.nl.  
Zet dan wel in de onderwerp regel: “Lijnderdijk” of “Hoofdweg oostzijde”. 
 
AED’s Lijnden en Badhoevedorp 
Van de organisatie “Hart voor Badhoevedorp” ontvingen wij een bedank-brief 
met bericht over de laatste stand van zaken over de AED’s die zijn geplaatst. 
Ook de dorpsraad heeft deze organisatie gesponsord. 
 
Het plaatsingstraject is inmiddels afgerond. In Badhoevedorp en Lijnden zijn 
totaal 13 AED’s geplaatst. Deze AED’s zijn te herkennen aan de groene 
buitenkast en zijn met een pincode beveiligd. Ze zijn geplaatst op diverse 
locaties met een onderlinge afstand van ongeveer 300 meter. Ook zijn drie 
AED’s die tot nu toe binnen een gebouw hingen naar buiten geplaatst. Samen 
met de al bestaande AED’s in diverse winkels, bij scholen, (sport)verenigingen 
en bedrijven zijn er nu genoeg AED’s binnen bereik. 
 
Door de corona-maatregelen heeft de geplande reanimatiecursus helaas nog 
niet kunnen plaatsvinden. Zodra dit weer wel mogelijk is zal deze cursus alsnog 
georganiseerd worden. 
 
Locaties ‘buiten’ AED’s in Lijnden:  
 

Nieuwerkerkerstraat 6a, 1175 KT 
Hoofdweg 34 (oostzijde) naast het raam, 1175 LA 
Schipholweg 649 (Vluchthaven), achterzijde, 1175 KR 
 
AED=Automatische Externe Defibrillator, wordt gebruikt bij reanimatie. 
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OUDERENSOOS LIJNDEN 
Helaas valt er weinig te melden wat de ouderensoos betreft. 
Nadat we in september eindelijk weer eens gezellig met elkaar konden kaarten 
kwam er helaas weer een corona-kink in de kabel, de regels werden weer 
strenger en we zouden dan wel mogen kaarten, maar... wel met een 
mondkapje op. Ook mocht er niets gegeten en gedronken worden, nou ja, dat 
was natuurlijk geen optie: we vinden ons hapje en snapje veel te lekker! 
 
Afwachten op betere tijden dan maar, helaas iedereen zit nog steeds te 
wachten en het zal nog wel even duren. 
Intussen hopen wij dat iedereen zich een beetje staande houdt, want het is 
verschrikkelijk saai! 
Haast geen sociale contacten en er mag weinig, dus het alternatief is dan maar 
een potje kaarten met zijn tweeën of in je eentje, of een potje rummikub. 
 
Beste soosgangers: houd moed! Hopelijk kunnen we over een poosje toch weer 
gezellig bij elkaar zitten. 
 
Voor iedereen hou je taai, er komen vast weer 
leukere tijden! 
Namens het ouderensoos en kaart-team, tot gauw 
ziens! 
 
Ria van den Haak 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
Beste inwoners van Lijnden en Boesingheliede,  
 

Mijn naam is Raymond de Vries en ik ben 42 jaar geleden geboren aan de 
Akerdijk in Lijnden. Sinds 5 jaar woon ik met mijn vrouw en 3 dochters wederom 
aan de Akerdijk, naast het gemaal.  
Ik ben nu 15 jaar als zelfstandige werkzaam in de ICT met mijn bedrijf Think 
Twice. Ik verricht het systeembeheer voor diverse klanten en bouw complexe 
webapplicaties, websites en webshops.  
Daarnaast beheer ik samen met mijn vrouw een webshop in hulpmiddelen voor 
ouderen, genaamd Hulpmiddelenshop.nl.  
Vanaf nu doe ik ook het beheer van de website van de Dorpsraad Lijnden & 
Boesingheliede.  
 

Ik heb er zin in! 
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o.a. de foto’s van de fotowedstrijd kunt u insturen naar: info@thinktwice.nl. 
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insectenhotels 

Insectenhotels voor geitenweide in Lijnden 
 
Hallo allemaal, ik ben Daan, ik ben 9 jaar, ik woon in 
Lijnden en ik wil later bioloog worden. Ik hou van alle 
dieren en daarom maak ik samen met mijn broertje 
insectenhotels en vogelhuisjes. Ik liep in een bos en 
zag daar takken en dennenappels, die nam ik mee 
naar huis om een insectenhotel te maken. Iedereen 
vond mijn insectenhotel heel leuk. Toen kreeg ik het 
idee om de dieren in de buurt van ons huis te helpen.  
 
De insectenhotels en vogelhuisjes verkopen we om 
de geitenweide in Lijnden te helpen. We zijn dus 
insectenhotels en vogelhuisjes gaan maken om te 
verkopen en een deel van de opbrengst gaat naar de 
geitenweide. Met het geld kunnen ze eten en 
medicijnen voor de geiten kopen. We hebben al een 

keer 50 euro kunnen geven.  
 
Wie wil er ook 1 kopen? Ze kosten 12 euro. We hebben een facebook-pagina 
aangemaakt hiervoor. Kijk op www.facebook.com/DaanEnDavidsDierenDingen 
 
Wie wil onze pagina liken en volgen? 
 Er staan veel leuke foto’s 
op en ook deel ik soms 
leuke weetjes over dieren.  
 
Ook kan er een mailtje 
gestuurd worden naar mijn 
vader, 
geebeezed@gmail.com en 
dan kunnen we een 
insectenhotel of 
vogelhuisje voor u maken. 
  
Groetjes, 
Daan en David.  
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Genesius 

Beste  lezers, 
Hier een bericht van toneelvereniging ‘Genesius’. We zijn er nog en gaan vol 
vertrouwen de toekomst in, en u als lezers van de Boeselijn wensen we vooral 
veel hoop en gezondheid toe. 
 
Zoals bekend kunnen we door de meterkastbrand  in ‘De Vluchthaven’ niet 
repeteren. En naar verwachting zal het tot mei a.s. duren voor alle rookschade 
voldoende hersteld en schoongemaakt is. 
Voor andere gebruikers van ‘De Vluchthaven’ is het wellicht mogelijk om 
alternatieve locaties te zoeken maar voor ons zal dat niet mee vallen. Alles is 
gericht op  de vier uitvoeringen per jaar. De data eind maart en eind november 
zijn gekozen  omdat dit voor publiek en spelers het beste uit komt, dus buiten de 
feestdagen en vakantieperiodes. We gaan er voorlopig van uit dat we in 
november a.s. weer op de planken kunnen staan, en we kijken we daar 
reikhalzend naar uit. 
Natuurlijk blijft Genesius achter de schermen gewoon door gaan, we hebben 
oktober 2020 naar alle donateurs  en adverteerders een brief gestuurd  om  ze 
op de hoogte te houden van de stand van zaken van onze vereniging. En we 
hebben extra tijd om allerlei toneelstukken te lezen en deze digitaal aan elkaar 
door te geven, dat allemaal gericht op de toekomst.  Ook kunnen we denken 
aan een klein zomerprogramma  om ons te presenteren zoals gepromoot door  
IKTOON van de Gemeente Haarlemmermeer e.e.a. om de amateurkunst te 
bevorderen. 
Maarrr  het Coronaspook kan  elke planning  bederven dus niets is met  
zekerheid aan te geven, dat geldt natuurlijk voor alle gebruikers van De 
Vluchthaven. 
Genesius echter blijft positief en we hebben volle hoop dat onze 
gemeenschappelijke vijand Corona verslagen gaat worden, op dat moment  
staan we er, en we zijn er klaar voor. 
 
Een oud chinees spreekwoord zegt over een kleine kwetsbare toneelvereniging: 
 

Kom naar hun uitvoeringen kijken, allemaal, 
dan heeft dat kluppie een volle zaal. 

Want  wat is het gezellig en fijn, 
om donateur, adverteerder en toeschouwer van Genesius te zijn. 

 
 
Namens alle leden van Genesius, 
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Tot ziens op onze uitvoeringen, houdt de moed er in. 
Ben Sulman 

Fotowedstrijd 
 

HET PERFECTE PLAATJE editie Lijnden/Boesingheliede 
 

Omdat het programma “het perfecte plaatje” op televisie zo’n succes was, willen 
wij een (digitale) fotowedstrijd uitschrijven.  
Dus als u (misschien mede door dit programma) zin hebt gekregen om zelf 
mooie foto's te maken, doe dan mee.  
Er zijn mooie prijzen te winnen. De 3 beste foto’s krijgen een prijs. De 1ste prijs 
€ 100,-- , 2de prijs € 50,-- en de 3de prijs € 25,-- 
 
Maak een grappige, interessante, originele en/of inspirerende foto van Lijnden 
of Boesingheliede. Eén foto per adres. 
 

LET OP: vanwege de privacywet (AVG/GDPR) mogen er geen personen op de 
foto staan. 
 

Stuur uw foto rechtstreeks naar onze nieuwe website-beheerder, Raymond. Dit 
kan via:  info@thinktwice.nl. Hij zal de foto's op de website zetten zodat 
iedereen  ze kan bekijken. 
 

De foto’s zijn te zien op onze website: www.Dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl   
 
Goed om te weten: 
De sluitingsdatum is op 31 maart 2021. 
Niet meer dan 1 foto per e-mailadres.  
Met het opsturen van de foto ook uw naam, e-mailadres en telefoonnummer 
opgeven. Deze gegevens worden alleen bewaard om u te laten weten of u een prijs 
heeft gewonnen en de vermelding hierover in de Boeselijn. 
 

Alle foto’s worden genummerd.  
Na 31 maart komt er, op de website, een formulier waarop u kunt aangeven 
welke foto, volgens u, een 1e, 2e of 3e prijs zou moeten krijgen. 
 
Kijk voor deelnemende foto’s op:    www.Dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl 
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schilderclub 
 
Beste mensen, 
In tegenstelling tot wat we allemaal hoopten, is er nog niet veel verbetering 
gekomen in de toestand rond het coronavirus. Een nieuwe golf is over het land 
getrokken en er is vrees voor de Engelse variant van het virus. 
Gelukkig gloort er ook licht aan het eind van de tunnel. De vaccinatie is op gang 
gekomen. En natuurlijk vinden de meesten van ons dat dat allemaal te 
langzaam gaat, maar het moet wel goed gebeuren. 
 
Het gevolg is natuurlijk wel dat onze club ook stil ligt. Bovendien is er brand 
geweest in de Vluchthaven. Voordat alles is opgeknapt is het wel eind mei.  
Ik heb contact gehad met Stichting Maatvast en zij zullen proberen te regelen 
dat wij, als we weer kunnen beginnen, een zaaltje in het dorpshuis van 
Badhoevedorp kunnen gebruiken. 
 
Geen goed nieuws dus. Voor sommige leden is de club het enige vaste uitje wat 
ze hebben. We proberen van tijd tot tijd contact te houden met elkaar en vooral 
rond kerst en oud en nieuw zijn er veel kaarten verstuurd en belletjes gepleegd. 
 
In het vorige nummer had ik beloofd dat ik nog een interview zou houden met 
één van de leden van het eerste uur, maar dat is nu wel iets moeilijker dan 
verwacht. Ik ben bang dat dat nog even moet wachten tot betere tijden. 
 
Maar ondanks deze mineurberichten gaan we ervan uit dat de club nog dit jaar 
gaat schilderen. En als het weer zover is, kunnen we nog altijd nieuwe leden 
gebruiken. 
Gebruik deze lockdown om eens na te denken of dat wat lijkt. Voor de kosten 
hoef je het niet te laten. We betalen samen de huur voor het zaaltje. We krijgen 
een fikse korting op het huurbedrag. 
In december was het ongeveer Euro 12,-- per ochtend. Afhankelijk van het 
aantal leden is het dan maximaal Euro 2,-- per lid.  De koffie kost Euro 1,25 (en 
de thee ook). 
En bovenal: Het is altijd gezellig.   
Je hebt een vast tijdstip om te schilderen.  
Elke dinsdagochtend zijn we er klaar voor  
en we helpen elkaar met tips en ideeën. 
 
Blijf gezond en  
kom eens kijken als alle maatregelen dat weer toelaten. 
 
Arien Klomp 
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Familieberichten 

 
 

Oud-Lijndenaar Mw Lena van Nieuwkoop 

is op 27 december in Badhoevedorp verleden. 

Zij was 89 jaar en heeft zo’n 60 jaar gewoond op Hoofdweg 84a. 

 
 

*-*-*-*-* 
 

 
Op 28 december jl. is de heer Frans van der Putte  
op 89- jarige leeftijd overleden. 
 

De heer van der Putte was bijna zijn hele leven woonachtig 
op de hoofdweg 251, waar hij een akkerbouwbedrijf runde.  
 

Voor Lijnden heeft hij veel betekend.  
Hij was actief in de katholieke kerk, handbalvereniging 
VOS en jarenlang als voorzitter van Oud Doet Wijs. 
 
 

*-*-*-*-* 
 
 

In Boesingheliede 
is 13 januari op 96-jarige leeftijd overleden. 

 
Mw Nel Wierda – Slooten 

 
Zij was de oudste bewoonster van deze kern. 
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Wij wensen de families veel sterkte 
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Kerstbomeninzameling 
 
Gelukkig ging de kerstboominzameling toch door. Via een huis-aan-huis 
verspreid foldertje was iedereen op de hoogte van deze dorpsactiviteit. 
Zo wist iedereen dat de kerstbomen aan de weg gelegd konden worden. En dat 
op zaterdag 9 januari tussen 11.00 en 12.00 uur de kerstbomen door de 
kinderen konden worden ingeleverd.  
 
De organisatie was iets anders dan vorige jaren. Vanwege de coronamaat-
regelen was er geen glühwein. Maar vooral: omdat er geen Winterborrel 
georganiseerd kon worden, konden daar de prijzen niet worden uitgereikt. Dus 
is er iets anders verzonnen: 
Voor iedere kerstboom die de kinderen inleverden kregen zij € 0,50 en een 
lootje. En daarbij de instructie om dat lootje heel goed te bewaren 
 
De container was al vroeg door de chauffeur van de Meerlanden neergezet. Dat 
was maar goed ook, want vanaf 10.50 uur was het een komen en gaan van 
kinderen. Een aantal kinderen had van te voren al veel bomen verzameld en 
veel kinderen maakten nog een extra rondje door 
Lijnden om zo nog extra bomen te kunnen 
inleveren. Vanaf de statafel op een mooie plek met 
uitzicht op de container in het januari-zonnetje 
werd de administratie gedaan. Voor iedere boom 
dus  € 0,50, een lootje en voor iedere kind een 
mini marsje (of milky way/snickers/bounty/etc). 
 
De container bleek bijna te klein voor alle bomen 
die werden gebracht. Tot 12.30 uur werden er 
bomen ingeleverd. Gelukkig konden de meeste 
bomen er uiteindelijk in. Met dank aan de diverse ouders en Ronja en Christian 
voor het stapelen van de bomen in de container en andere logistieke hulp.  
 
De winnende loten:  Hoofdprijs van € 10,- voor lotnummer 240. 
         en 3 prijzen van €   5,- voor lotnummers 294, 291 en 349. 
 
Verder zijn er prijzen gevallen op de volgende lotnummers: 
241, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 256, 257, 259, 262, 265, 267, 268, 271, 274, 
277, 280, 281, 283, 284, 289, 298, 339, 341, 342, 346, 347, 354, en 360. 
 

Als je een prijs hebt gewonnen dan kun je woensdag 3 februari om 16.30 uur of 
zaterdag 6 februari om 11.00 uur je prijs komen ophalen op Hoofdweg 64 in 
Lijnden. Neem wel je winnende lot mee! 
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Stook wijzer!!! 
 
Er zijn van die dagen dat het nogal mistig is en windstil en als je dan door 
Lijnden wandelt of ’s avonds het raam openzet stik je bijna in de houtvuurlucht. 
Waarschijnlijk zijn er ook in Lijnden mensen met luchtwegaandoeningen, die er 
vast nog veel meer last van hebben dan mensen zonder gezondheidsklachten. 
 
Met onze naaste buren aan de Akerdijk proberen we al rekening met elkaar te 
houden door te waarschuwen als het vuur aangaat, zodat de ramen op tijd dicht 
kunnen. Daarnaast hebben de meeste van ons de stookwijzer op hun 
smartphone geïnstalleerd of ze ontvangen een stookalert van het RIVM via 
twitter of email. Zo weet je altijd of het verantwoord is om hout te stoken gezien 
de weersomstandigheden. Als er weinig wind is en/of er is mist dan blijft de rook 
van houtvuren als een deken hangen en adviseert het RIVM om geen houtvuur 
te stoken.  
Niet stoken voorkomt overlast en verergering van gezondheidsklachten volgens 
het RIVM. 
 
Het zou fijn zijn als alle houtstokers van Lijnden ook wijzer willen stoken. 
 
10 Stooktips 
Overigens blijft hout stoken ongezond, vanwege de schadelijke stoffen die 
vrijkomen in de rook van houtvuur, zoals fijnstof, kankerverwekkende 
koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dit zorgt voor ongezonde 
lucht buiten, maar ook binnen je eigen huis.   
 
Als je de houtkachel toch wilt gebruiken, kijk dan naar de 10 stooktips van Milieu 
Centraal. 
https://www.stookwijzer.nu 
 
Er zijn ook nog katalysators/houtrookfilters op de markt die tot een behoorlijke 
vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen leidt. 
http://www.houtrookfilter.nl 
 
 
Namens enkele bewoners van de Akerdijk, 
Wiet van Hoorn 
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Voorbeeld van stookwijzer-advies op de smartphoon 
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Petanque Lijnden 

Jeu de Boules spelen in corona tijd. 

Beste lezers, 
Allereerst wensen wij u namens Petanque Lijnden een gezond 2021.  
 
In verband met Covid-19 kunnen wij net zoals andere verenigingen onze sport 
niet optimaal uitoefenen. 
De competities van de bond en ook onze eigen toernooien liggen helemaal stil.  
 
Wel kunnen we buiten een tegen een (téte á téte) spelen. 
Dit is door de 1,5 meter maatregel het enige wat nog geoorloofd is. En omdat 
we geen kantine, en ook de toiletten niet kunnen gebruiken, spelen we nu 
slechts één keer per week. 
 
In het dorpshuis is brand geweest, dit heeft voor ons als gevolg dat wij en ook 
de andere huurders geen gebruik kunnen 
maken van gas, elektra en de toiletgroepen. 
 
De werkzaamheden in het dorpshuis zijn 
inmiddels begonnen en wij hopen dat deze 
vlot zullen verlopen, omdat wij 8 mei 2021 ons  
25 jarig jubileum willen vieren (als tenminste 
de lockdown is opgeheven). 
 
 
Met sportieve groet, 
Freek Vogelaar, secretaris Petanque Lijnden  
 
 

De meterkast in de Vluchthaven 
net na de brand 

 
 

 
.   
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Avond- en Weekenddiensten 
 
* De huisartsen van Zwanenburg  
 Huisartsenpost Zwanenburg.  Telefoon nr 023 224 23 22 
 
* De huisartsen van Badhoevedorp  
 Via de Centrale doktersdienst. Telefoon nr 088 0030 600. 
 
* Dienstapotheek Haarlem 
 SAHZ Apotheek Spaarne Gasthuis Locatie Zuid, Boerhavelaan 22 
 Telefoon 023 2248 631. Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 
* Dienstapotheek Hoofddorp 
 Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1, Hoofddorp 
 Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 21.00 uur.   
 Zaterdag en zondag    9.30 - 18.00 uur. Tel 023 224 8650. 
 
* Dienstapotheek Amsterdam West:  
 Centrale hal OLVG West  (Lucas Ziekenhuis) 
 Jan Tooropstraat 164, Amsterdam. Tel 020 510 8826.  
 open: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 
* Dierenarts Verwijskliniek Hugo. 24 uur / dag, 7 dagen per week 
  De Heining 10,  Zwanenburg Telefoon 020 3080 750. 
  Of Dierenartspraktijk op de Dijk, Lijnden. Tel. 023 8222 308 
 
 
Weekenddiensten Tandarts  
 
Vanaf 1 januari 2018 neemt de Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis de 
diensten buiten kantoortijd voor de tandartsen in de Haarlemmermeer waar.  
 
De MondzorgPoli, Louwesweg 6, 1066 EC  Amsterdam. 
Telefoon: 020 - 723 48 48  
Het Slotervaartziekenhuis is gesloten, maar de Mondzorgpoli is gewoon open. 
 
www.mondzorgpoli.nl,  info@mondzorgpoli.nl. 
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Telefoonnummers om te onthouden 
 
Alarmnummer 1-1-2   Politie, brandweer & ambulancedienst 
Politie geen spoed   0900 8844 www.politie.nl 
Wijkagent Lijnden-Oost (en  Badh’dorp) Roos Roelofs en Danièlle Paky 
Wijkagenten Lijnden-West en B’liede Kim Holsberg en Arjan Schut 
 
Openingstijden politie: 
Politie Halfweg, Haarlemmerstraatweg 51 bezoek op afspraak, tel. 0900 8844  
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 800 ma-vr 9.00-22.00u, za-zo 10.00-17.00u 
 

Dorpshuis de Vluchthaven  020 - 449 0696 
 

Gemeente Haarlemmermeer:   www.haarlemmermeergemeente.nl 
      0900 1852  (ook voor Rayonbeheer) 
Servicecentrum Noord, gemeentehuis ma t/m vrij 8.15-12.15 uur 
Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg 2e en laatste di vd maand 18:00-20:00u 

Bezoek uitsluitend na afspraak via 0900 1852 of de website 
 
PlusPunt Haarlemmermeer voor  Dennenlaan 115, Zwanenburg 
ouderenadvies, sociaal raadslieden,  ma 13.00-16.00u, di, do  9.30-12.30u 
formulierenbrigade, jongerenwerk,  023 569 8860 of mail naar 
hulp bij thuisadministratie en meer  pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl 
 
Overige vragen Meerwaarde  023 569 8888  ma t/m don 9-16.00 uur 
     www.meerwaarde.nl  vrijdag 9-13.00u 

     
Oppas     Nina Striegel  06 3403 9605 
     Soraya Gebhart  06 5432 7561 
           (doet opleiding onderwijs assistent) Nickita Hoogenboom 06 3086 4420 
      
Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl 0800 0432 dagelijks 11:00 - 21:00 uur 
 
Telefonische hulpdienst   0900 - 0767 
 De Luisterlijn   24 uur per dag, 7 dagen per week 
 

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

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

Biologische volkstuintjes Lijnden wvhoorn@quicknet.nl  


