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Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven is rond  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. 

Stemmen kon in de stembus 
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Agenda 
 
di 27 april Koningsdag 
di   4 mei Dodenherdenking 
wo   5 mei Bevrijdingsdag  
zo   9 mei Moederdag 
do  13 mei Hemelvaartsdag 
zo 23 mei Pinksteren 
wo 31 mei laatste inleverdag voor uw ‘perfecte plaatje’ Lijnden/Boesingheliede 
 
Vergadering dorpsraad (indien mogelijk ivm corona) 
ma 26 april 16.00  uur Vluchthaven (?)  
ma 31 mei 16.00  uur Vluchthaven   
ma 28 juni 16.00  uur Vluchthaven   
 
Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 
ma 24 mei Lijnden Oostzijde geen GFT inzameling (Pinksteren) 
wo 26 mei Lijnden Oostzijde vervangende GFT inzameling 
wo 26 mei Lijnden west+B’liede textiel inzameling 
 
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. 
 
 

*-*-*-*-* 
 

  

Heeft u al een mooi plaatje van 

Lijnden of Boesingheliede 

ingestuurd 

voor de foto-wedstrijd? 
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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 
 

*-*-*-*-* 
 

kerkbank 
 
 

Uit de voormalige katholieke kerk hier 
in Lijnden is een kerkbank beschik-
baar.  
De huidige eigenaar vindt het 
belangrijk dat deze bank in Lijnden 
blijft of bij iemand terecht komt die 
een binding had met de kerk.  

 
Lengte van de bank is 1.70m.  
Heeft u interesse? Dan kunt u contact 
opnemen met Ernst van Woerkom 023 -
5551622 
 
 
(De foto’s zijn van een kopie van de aangeboden bank) 
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Van de redactie 
 
2021 is een gek jaar aan het worden. Ons leven wordt nog steeds beheerst 
door het coronavirus. Veel mensen worden nu gevaccineerd en anderen 
wachten nog op hun vaccinatie.  
Nog steeds is onduidelijk wanneer iedereen gewapend is tegen het virus en 
wanneer we de lock-down achter ons kunnen laten. Gezocht wordt naar een 
veilige manier om langzaam aan het dagelijkse leven weer op gang te brengen. 
 
We hebben inmiddels een prachtige week met mooi lenteweer achter ons. De 
natuur komt tot leven: bomen gaan uitlopen, struiken staan volop in bloei en 
veel bollen zijn alweer uitgebloeid.  
En dan opeens zitten we weer midden in winterweer. Als wij dit schrijven 
sneeuwt het buiten en is de temperatuur rond het vriespunt. In April !!!!! 
 
Waar gaat dit heen? In deze tijd moeten wij ons druk maken over examens, 
plannen voor een nieuwe tuinindeling maken en nadenken over waar we deze 
zomer heen willen met vakantie.  
Genesius zou nu uitgeput moeten zijn na twee geslaagde toneelvoor-stellingen 
en op de kaartclubs zou de spanning om te snijden moeten zijn om de strijd om 
de eerste plaats.  
De leden van Petanque Lijnden zouden zich op moeten maken voor een 
spannende buitencompetitie.  
 
Maar niets is wat het zou moeten zijn.  
 
Afgelopen maart  konden we 3 uurtjes stemmen in een mobiel stembureau. De 
Vluchthaven is al vanaf december buiten gebruik en ook voor het uitbrengen 
van uw stem kon u daar niet terecht, ondanks het feit dat de locatie wel 
aangemeld stond als stembureau.   

 
En heeft uw stem zin gehad?   
In Den Haag is het in onze tweede 
kamer ook al chaos. Daar buitelen vele 
Kamerleden en onze premier over 
elkaar heen over wie wat op welk tijdstip 
gezegd heeft.  
Kunt u het nog volgen?   
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Op bovenstaande gebeurtenissen hebben wij ook geen antwoord. In deze 
Boeselijn proberen wij wel antwoorden te geven op zaken die in onze buurt 
spelen.  
 
Zo wordt er informatie gegeven over wegwerkzaamheden die op verschillende 
plekken worden uitgevoerd. Er wordt in ieder geval vooruitgang geboekt.   
Verschillende verenigingen geven hun visie op hoe zij de corona-periode 
doorkomen en wat ze nu wel kunnen of hoe zij plannen maken voor hun 
toekomst. 
 
In de volgende Boeselijn gaan we, na de examens, zeker weer alle geslaagden 
feliciteren. Laat ons weten wie dat zijn, zodra er duidelijkheid is over wie het 
diploma heeft gehaald. Dan kunnen wij dat in het komende juninummer 
vermelden. 
Overigens zijn alle nieuwtjes omtrent geboorten, overlijden en jubilea welkom in 
onze rubriek familieberichten. 
 
Zoals u kunt zien zijn er nog steeds enkele plaatsen vrij om te adverteren. Het is 
fijn dat wij een aantal nieuwe adverteerders mogen verwelkomen. Heeft u al 
gezien wie de nieuwkomers zijn? 
Onze adverteerders maken het mogelijk om de Boeselijn (voor u gratis) te 
maken en te verspreiden. Zij  zijn dus erg belangrijk voor ons. Wie interesse 
heeft voor een plekje op een advertentiepagina, kan contact opnemen met de 
redactie.  
 
Om onze adverteerders extra onder de aandacht te brengen hebben wij in deze 
editie een ludieke puzzel geplaatst. Erg leuk om in deze coronatijd eens een 
ander soort puzzel te maken. Bovendien kunt u daar een leuke prijs mee  
winnen. Wij zijn erg benieuwd hoeveel mensen mee gaan doen en uiteraard wie 
de winnaar gaat worden.  
Veel succes! 
 
Tot slot wensen wij u veel leesplezier 
in uw Boeselijn. 
 
De redactie. 
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Nieuws van de dorpsraad 
 
Vluchthaven  
De Vluchthaven is door de brand nog steeds niet in gebruik. 
Zelfs het stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen kon 
alleen in de mobiele stembus en dan slechts een paar uur midden op de dag. 
Maar niet in de Vluchthaven zelf. Dus moest er voor stemmers uit Lijnden en 
Boesingheliede worden uitgeweken naar Badhoevedorp en Zwanenburg. 
Gelukkig was er voor de 70+ ers de mogelijkheid om per post te stemmen. 
 
Tot in mei 2021 is de Vluchthaven nog onbruikbaar. Hoe het daarna moet, en of 
alles in deze tijd met coronamaatregelen weer kan worden opgestart, en op 
welke manier is nog een vraag.  
Van Stichting Maatvast hoorden wij dat inmiddels alles met de verzekeringen 
geregeld is en dat de offertes voor het herstel binnen zijn.  
Zodra de aannemer tijd heeft zal hij starten met de nodige werkzaamheden. 
 
Mochten de coronamaatregelen versoepeld worden voordat de Vluchthaven 
weer klaar is voor gebruik, dan is er in Badhoevedorp plaats voor de 
verschillende verenigingen, in het Dorpshuis daar of in het Rietland.  
De diverse verenigingen zijn hierover al door Stichting Maatvast ingelicht. 
Eventuele nieuwe berichten hierover lezen via onze website. 
Als bestuur wachten wij ook nog af waar en wanneer wij onze maandelijkse 
bestuursvergaderingen en de jaarvergadering kunnen houden en op welke 
manier. 
 
AED training   
Nu er in Lijnden extra AED’s hangen is het belangrijk dat er ook genoeg 
mensen zijn die weten hoe je moet reanimeren en hoe een AED werkt. 
Daarom is er in september voor iedereen de mogelijkheid om dit te leren door 
een training te volgen.  
De gemeente heeft hiervoor een subsidieregeling: “Hartveilige gemeente”, 
reanimatie en instructie AED.  
 
- De training wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur van een erkend 
opleidingsinstituut; 
- De training is gratis voor deelnemers via de dorpsraad (misschien moet u wel 
eigen consumpties tijdens de les betalen, dat is op dit moment nog niet bekend) 
- Deelnemers worden, na afloop van de training, gestimuleerd om zich aan te 
melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu; 
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- De training zal worden gegeven bij the Dutch Medical Group, in de 
Sydneystraat, op het bedrijventerrein Lijnden (dat is waar de ambulances bij het 
bedrijf staan) 
 
Wij moeten vóór 1 mei laten weten hoeveel 
mensen, en wie, deze training willen volgen. 
 
Wilt u deze training volgen, dan kunt u zich 
opgeven door een email te sturen aan Joop 
Baars: j.baars22@hotmail.com  
(Vermeld in ieder geval uw naam, adres, 
email en telefoonnummer). 
Graag voor 27 april aanstaande! 
 
 
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.  
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad  
Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nog niet duidelijk waar en 
wanneer de jaarvergadering en de maandelijkse bestuursvergaderingen 
plaatsvinden. 
Als wij meer weten komt dat zo snel mogelijk op onze website te staan en 
uiteraard in de volgende Boeselijn. 
 
In principe zijn de bestuursvergaderingen iedere laatste maandag van de 
maand. Behalve op feestdagen, dan vergaderen we een week eerder of later. 
En in de maanden juli en december vergaderen wij niet.  
Voor 2021 stonden de volgende vergaderdata gepland: maandag  26 april, 31 
mei en 28 juni. Het is dus nog niet duidelijk of deze vergaderingen door gaan. 
 
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 
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OUDERENSOOS LIJNDEN 

Hallo allemaal,  
 
Ondanks de corona  met een saai bestaan, gaat de tijd toch nog snel! 
Zo heb je met veel moeite een stukje voor de Boeselijn in elkaar geknutseld of 
daar is alweer een mailtje van Els, met de vraag om weer een verhaaltje over 
het reilen en zeilen van de ouderensoos.  
 
Maar helaas: wat zou ik graag vertellen over hoe gezellig we weer hebben 
geklaverjast, wat voor lekkere hapjes we weer voorgeschoteld kregen en hoe 
gezellig het weer was! 
 
Nee, het blijft voorlopig nog bij dromen over een lekker potje kaarten, tussen 
door even lekker kletsen en hopen dat je goede kaarten krijgt! 
 
Maar.... er is licht aan het einde van de tunnel (hopen we); inmiddels hebben 
veel ouderen al 2 prikken gehad en zit bij mij de eerste prik er ook in. Nooit 
gedacht dat ik zo hard zou lopen om een prik in ontvangst te nemen!  
 
We gaan er nu toch wel een beetje van uit dat we in september weer gezellig de 
Vluchthaven mogen bemannen en dat we elkaar allemaal weer in goede 
gezondheid mogen begroeten !!   
 
Graag tot ziens allemaal. 
 
Groetjes Ria,  
hr@vdhaak.com 
 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 

 
18 februari 2021 is dhr Gerrit Daalhuizen overleden.   
 
Gerrit is na het overlijden van zijn vrouw Nel blijven 
wonen op Hoofdweg 321.  
Hij was in jongere jaren een  bekend persoon in Lijnden, 
vooral bij handbalvereniging VOS was hij vaak te vinden. 
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Genesius 
 
We hopen wij dat iedereen de Paasdagen op een rustige, liefdevolle en vooral 
gezonde manier heeft mogen beleven. En dat voor iedereen de toekomst er 
hoopvol uit mag zien.  
 
Wij kijken vooral vooruit en denken niet aan de dingen die we niet mogen doen, 
maar vooral aan de dingen die we straks wel kunnen doen. Zoals de 
voorstellingen die we traditioneel in de laatste twee zaterdagen in november op 
de planken brengen, wij gaan er van uit dat het dit jaar gaat lukken. Dat we de 
inwoners van Lijnden en omgeving weer eens zorgeloos kunnen laten lachen 
om ons blijspel.  
Kom vooral met familie en kennissen, want om de entreeprijzen hoeft niemand 
het te laten: Weer eens ouderwets gezellig samen toneel beleven en na afloop 
een drankje en napraten of een dansje wagen. 
 
Op het moment dat we de Vluchthaven weer kunnen gebruiken zijn we er klaar 
voor. We verwachten in november een bomvolle zaal en we zijn van plan 
helemaal los te gaan. Uiteraard is iedereen welkom. We spelen normaal twee  
keer in november, en mocht het storm lopen dan proberen we desnoods een 
derde keer te spelen, bij voorbeeld een matinee.  
 
Zoals al eerder aangegeven spelen we ‘De Fanclub’, het is een hilarisch stuk. 
Er gebeurt van alles en er gaat ook van alles fout, dus kom kijken en geniet. 
 
Uiteraard worden onze donateurs en adverteerders schriftelijk op de hoogte 
gehouden, en via de Boeselijn worden de lezers natuurlijk op de hoogte 
gehouden. 
Eind augustus/begin september gaan we regulier weer elke dinsdagavond 
repeteren in ‘De Vluchthaven’. Kom gerust eens langs als u interesse heeft om 
iets voor onze club te doen, of lid te worden en eventueel mee te spelen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
We denken aan de dag van morgen, 
dat ons kleine kluppie, honderden mensen plezier gaat bezorgen. 
 

Dat ze zitten te schateren op hun stoel, 
dat ze naar huis gaan met een tevreden gevoel. 
 
Namens toneelvereniging Genesius,  
Ben Sulman 
Tot ziens, houdt moed en welkom op onze uitvoeringen. 
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Weg-werkzaamheden 

Werkzaamheden rond Lijnden 
 
Inmiddels zijn er bomen geplaatst op de plekken langs de Hoofdweg, aan beide 
zijden, waar eerst het viaduct van de oude A9 liep. Deze bomen vervangen de 
bomen die zijn weggehaald voor het aanleggen van het nieuwe viaduct. 
Verder kunnen we het volgende over de werkzaamheden aan de Lijnderdijk en 
Hoofdweg oostzijde melden: 
 
Lijnderdijk 
Nog steeds zijn er werkzaamheden aan de Lijnderdijk tussen Hoofdweg 
westzijde 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. Vanaf 29 maart tot en met 23 april (fase 3.2) is de aannemer nog 
bezig vanaf Lijnderdijk 26 tot en met de IJweg in Zwanenburg 
Vanaf 22 april zal er vanaf de Raasdorperweg tot de IJweg worden 
geasfalteerd. 
De deklaag (toplaag asfalt) kan alleen bij een bepaalde temperatuur worden 
aangebracht. Dus dit is wel afhankelijk van het weer. 
 
Als er veranderingen zijn in de planning, krijgen bewoners van de Lijnderdijk 
bericht van de aannemer en zet de gemeente dit op hun website. De aannemer 
voert de werkzaamheden uit tussen 7.00 en 17.00 uur. 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Martijn Buitenhuis via 
telefoonnummer 0900 1852.  
U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruik 
“Lijnderdijk” dan in de onderwerpregel van uw e-mail. 
 
Hoofdweg Oostzijde  
Vanaf 16 april gaat de aannemer hier ook weer verder. De deklaag (rood) moet 
nog worden aangebracht op de fietsstraat. En de verdere belijning zal worden 
aangebracht.  
Op vrijdag 16 april tussen 07.00 en 16.00 uur: frezen van de deklaag van de 
Veldweg (vanaf nummer 14 richting het viaduct). Het werkvlak is dan afgesloten 
voor alle verkeer. Nood- en hulpdiensten kunnen bij nood over de gefreesde 
baan rijden 
 
Maandag 19 april t/m dinsdag 20 april (tot 12.00 uur): aanbrengen deklaag op 
de rijbaan, Hoofdweg huisnummer 110 t/m 2. Tijdens de werkzaamheden zijn er 
verkeersregelaars aanwezig. In de avonduren is het werkvlak bereikbaar. 
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Dinsdag 20 april van 12.00 t/m 16.00 uur: aanbrengen deklaag op de Veldweg. 
Het werkvlak is afgesloten voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden zijn 
verkeersregelaars aanwezig 
 
Woensdag 21 april t/m vrijdag 3 mei, van 07.00 t/m 16.00 uur: aanbrengen van 
streetprint (afdruk van stenen) en belijning rijbaan, Hoofdweg nr 110 t/m 2. 
In de avonduren (van 16.00 t/m 07.00 uur) is de weg vrij. 
 
Tijdens de werkzaamheden is de Hoofdweg oostzijde, daar waar de 
werkzaamheden zijn, afgesloten voor verkeer. Er wordt gewerkt tussen 07.00 
en 17.00 (16.00) uur. Op een aantal dagen zullen er verkeersregelaars staan. 
Ook zal er geluidsoverlast zijn (vooral door het frezen). 
   
Let op: tijdens de asfalteerwerkzaamheden zijn de woningen/bedrijven tijdelijk 
niet bereikbaar. 
Als u vragen heeft kunt u bellen met de gemeente 0900-1852, (dit is het 
algemene telefoonnr van de gemeente) en vragen naar Martijn Buitenhuis.  
 
De boodschap wordt 
dan aan hem doorge-
geven.  
 
Sneller gaat het als u 
zelf een email stuurt 
naar: info@haarlem-
mermeer.nl.  
Zet dan wel in de 
onderwerp regel: 
“Lijnderdijk” of  
“Hoofdweg oostzijde”. 
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Werkzaamheden Schipholweg – Oleanderlaan  
 
Ook in de buurt van Lijnden en handig om te weten als u richting Badhoeve-
dorp of Amstelveen gaat. Tot en met september werkt KWS Infra aan de 
kruising Schipholweg-Oleanderlaan. De Oleanderlaan krijgt een aansluiting op 
de Schipholweg. 
Daarna verdwijnt de aansluiting die er nu is naar Badhoevedorp via de Robert 
Kochstraat. 
 
Inmiddels is de aannemer gestart met het maken van de bushaltes die er 
komen en met de brug aan de overkant bij de atletiekvereniging / Sportvelden 
“de Veldpost”. Er komt een oversteek van de Schipholweg voor auto’s en een 
brug voor fietsers en voetgangers. 
De route van de bus is aangepast. 
 
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer in beide richtingen doorrijden. U 
zult wel uw snelheid iets aan moeten passen. Een aantal weekenden wordt de 
Schipholweg afgesloten. Let dus goed op de borden langs de weg met de 
meldingen van afsluitingen. 
 
U kunt op de hoogte blijven en op tijd meldingen ontvangen door het 
downloaden van de app van KWS: kws.nl/app >>>> project Schipholweg – 
Oleanderlaan. 
 
Vragen en opmerkingen over het werk zelf kunt via de KWS-app stellen aan de 
aannemer Isra van Velzen van KWS, hij beantwoordt uw vragen graag.  Hij is 
per e-mail bereikbaar via ivanvelzen@kws.nl. 
 
Via de digitale nieuwsbrief ‘Badhoevedorp in ontwikkeling’ kunt u ook op de 
hoogte blijven.  
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Verlichting 
 
Nieuwe (RODE) verlichting, oftewel de Batlamp 
U heeft het misschien al gezien, onder de viaducten van de A5 en naar de 
Polderbaan  (Avioduct) over Hoofdweg Oostzijde, hangt nu verlichting met rode 
lampen.  
Waarom is dat en moet dat dan zo fel? 
 
Wij vroegen dit na bij eerst de gemeente Haarlemmermeer. Maar de betreffende 
installatie is in onderhoud en beheer bij de Provincie Noord-Holland. De 
Provincie gaf het volgende antwoord: “De rode kleur van de verlichting is een 
bewuste keuze, het betreft vleermuisvriendelijke verlichting. Er wordt op dit 
moment samen met de leverancier gekeken of er een oplossing is voor het felle 
licht.” 
 
Op de website van Rijkswaterstaat lazen wij verder over vleermuisvriendelijke 
verlichting (Batlamp): “Deze verlichting werd voor het eerst toegepast bij de 
aanleg van een ecoduct over de A74 bij Tegelen in 2011. En zal op steeds meer 
plaatsen in Nederland worden geplaatst. De lampen zijn naast 
vleermuisvriendelijk ook energiezuiniger dan traditionele straatverlichting.” 
 
Van de website van Rijkswaterstaat: 
“Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring. Zowel bij hun verblijfplaatsen, op 
vliegroutes als in hun jachtgebied. Vooral straatverlichting kan leiden tot pijnlijke 
verblinding bij deze beschermde nachtdieren.  
 
Om dit probleem op te lossen, bevat de Batlamp ledlichtjes die amberkleurig 
licht geven. Bij de lichtkleur is rekening gehouden met de zogeheten Human-Bat 
Response Ratio: voor welke lichtkleur zijn vleermuisogen ongevoelig en kunnen 
mensen de verkeerssituatie nog goed waarnemen.  
Zo voorkomen we dat we de leefomgeving van de vleermuis verstoren en de 
Wet Natuurbescherming overtreden. Bovendien kent de Batlamp een lange 
levensduur en heeft weinig onderhoud nodig.  
Daarmee is het een goedkope en duurzame oplossing voor duizenden 
vleermuislocaties in Nederland.” 
 
Op de site van Rijkswaterstaat staan ook 
foto’s en een videofilmpje (“O, zit dat 
zo?”, over de Batlamp). 
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Fotowedstrijd 
 

HET PERFECTE PLAATJE editie Lijnden/Boesingheliede  
 

In de vorige Boeselijn schreven wij over de digitale fotowedstrijd.  
 

Inmiddels staan er een aantal prachtige foto’s op de website. Enkele 
geïnspireerd door het ijs en sneeuw van half februari. Wij vinden de keuze 
echter nog te klein om al een oproep te doen om de mooiste foto te kiezen. 
En misschien is het ook leuker om alle fotografen in Lijnden en Boesingheliede 
de kans te geven om mooie foto’s van het voorjaar in te kunnen sturen.  
Daarom hebben wij besloten de termijn voor het indienen van foto’s te 
verlengen tot en met zondag 31 mei  aanstaande.  
 
Als u (nog) een mooie foto wilt (maken en) insturen en deze op de website wilt 
laten zien, doe dan mee. 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 (e-mail)adres. 
LET OP: vanwege de privacywet (AVG/GDPR) mogen er geen personen op de 
foto staan. 
 
Stuur deze 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. 
Heeft u al een foto ingediend en heeft u in deze verlenging een mooiere foto 
gemaakt die u wilt indienen voor de wedstrijd. Stuur dan een bericht met de 
nieuwe foto en het nummer uw eerdere foto op de website naar Raymond. Hij 
zal dan de nieuwe foto plaatsen in plaats van de eerdere foto. 
 
Goed om te weten : 
De sluitingsdatum is op 31 mei 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 mei 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, 
 
Het is alweer Pasen nu ik dit stukje schrijf. Graag had ik verslag gedaan van de 
eerste clubochtenden na de lockdown. Helaas, helaas, het is nog niet zover. Ik 
had de hoop dat we nog dit seizoen konden beginnen, maar de vrees voor een 
nieuwe golf en het (te) langzaam vaccineren houdt alles nog potdicht, dus ook 
de Vluchthaven. 
 
Onze oudste leden zijn inmiddels gevaccineerd. Dus dat is goed nieuws. 
 
We gaan ons nu maar richten op het nieuwe seizoen dat begint in september. 
Want ijs en weder dienende, zullen we dan weer beginnen. 
 
We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Dus heeft u gelegenheid op de 
dinsdagochtend, houdt dan alvast de agenda vanaf de eerste dinsdag in 
september leeg. 
 
U kunt zich aanmelden bij mij op mailadres aklomph@hetnet.nl of telefonisch 06 
207 177 36. 
Het is dan nog geheel vrijblijvend, want eerst  moet u de sfeer proeven.  
Zoals al eerder gezegd, we hebben geen les van een leraar/lerares, maar 
geloof me er valt van de leden veel te leren. 
 
Tot ziens in  betere tijden. 
 
Groeten, 
Arien Klomp 
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Familieberichten 

 

Op 2 april vierde de familie de Smit,   
Hoofdweg 46 

 

hun 50 jarig huwelijks feest.   
 
 

 
*-*-*-*-*-* 

 
 

 

Op 6 april vierde Truus van Vught  haar 

75 e verjaardag. 
 

 

 

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpalen. 
 

 
*-*-*-*-*-* 

 

puzzel 
 
Voor de puzzelaars onder ons hebben we wat details van advertenties uit uw 
buurtblad op een rijtje gezet. 
 
Weet u welk detail van welke advertentie komt? 
 
U kunt uw oplossing (nummers met adverteerder) met uw naam en telefoon-
nummer inleveren tot 23 april a.s. bij de redactieadressen (zie voor in dit blad).  
Of per e-mail naar els@dikkes.nl. 
 
Veel plezier!  



____________________________ ____________________________ 
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Petanque Lijnden 

Beste Boeselijntjes, 
In deze voor iedereen nare perioden (COVID-19) blijken er 
toch nog wat lichtpuntjes aan de horizon. 
 
Wij van Petanque Lijnden hebben namelijk van de gemeente Haarlemmermeer 
te horen gekregen dat de renovatie van de Vluchthaven een groen sein heeft 
gekregen, waardoor de aannemer vanaf heden aan de slag kan. 
De aannemer moet het werk tussen nu en 6 weken afgerond hebben waardoor 
wij dan weer ons geliefde spelletje met gebruikmaking van onze normale 
faciliteiten kunnen spelen. 
 
Vanuit de bond hebben wij 
reeds de toezegging dat we 
vanaf heden met groepjes van 
4 personen (doubletten) buiten 
kunnen boulen.  
 
Als u geïnteresseerd bent om 
eens mee te willen doen bent u 
van harte welkom op het terrein 
achter de Vluchthaven, aan de 
Schipholweg 649-651 te 
Lijnden. 
 
Wij hebben mensen die aan u het spel op een leuke manier kunnen uitleggen. 
Wij zijn aanwezig op dinsdag, donderdag en zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 
tot 16.30 uur en op de dinsdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Trek uw stoute schoenen eens aan en probeer op een ontspannen manier 
kennis te maken met deze leuke sport. 
Zoals u ziet op de foto: Petanque zelfs ik doe het. 
 
Met sportieve groet, 
Freek Vogelaar, secretaris Petanque Lijnden  
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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  


