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Op ingenieuze wijze werd een
straatrand-patroon gemaakt

Uw buurtblad de Boeselijn
Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.
De volgende uitgaven zijn rond 10 sept, 19 nov, 28 jan, 8 april en 17 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
zo

4 juli

16.00 uur Geocachen met Suus en Martijn (zie blz 10)

zo

4 juli

Laatste dag voor uw stem voor de mooiste foto (zie blz 12)

Uitvoering Genesius - als het weer kan, om alvast te noteren
za
za

20 nov
27 nov

20.00 uur Vluchthaven
20.00 uur Vluchthaven

met live-muziek en bal na

Vergadering dorpsraad
ma 30 aug 16.00 uur Vluchthaven
ma 27 sept 16.00 uur Vluchthaven
Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft
-

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie
di 20 juli
di 20 juli
di 20 juli
wo 3 aug

Zwanenburg
Lijnden, Vluchthaven
Bushalte Boesingheliede
Badhoevedorp, markt

09.00 - 10.30 uur
12.30 - 13.00 uur
13.15 - 13.45 uur
09.00 - 10.30 uur

*-*-*-*-*

elke week activiteiten
Het is weer zomertijd.
De meeste clubs hopen in september weer te starten als het kan.
Wel blijft de jeu de boules een balletje gooien achter de Vluchthaven
op dinsdagavond en donderdag- en zaterdagmiddag.
Het wandelgroepje blijft ook (meestal) doorgaan op maandagavond.

*-*-*-*-*
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Geslaagd !
Het was een bijzonder schooljaar met veel coronabeperkingen. De examens zijn gemaakt, en ook de
spannende tijd, het wachten op de uitslag is voorbij.
Donderdag kwam de uitslag.
We zagen aan de dijk verschillende vlaggen blij
wapperen.

Luuk van Waas
Lijnderdijk 199

slaagde voor zijn VWO examen aan het Kaj Munk
College in Hoofddorp. Hij gaat volgend jaar rechten
studeren aan de Universiteit van Amsterdam.

Noa Jacobs
Akerdijk 109

behaalde het VMBO-T diploma aan de Chr. Scholengemeenschap Buitenveldert. Hij gaat na de zomer de
interne opleiding hospitality facilities management bij
ISS – Accenture volgen.

Rachel de Vries
Akerdijk 14

heeft aan het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam
haar VWO-diploma behaald, met profiel economie en
maatschappij. Ze gaat straks rechten studeren in

Leiden.

Iedereen van harte gefeliciteerd, een fijne zomer
gewenst en veel succes met het vervolg !!
Ben je ook geslaagd, misschien wel na een her-examen, en vind je het leuk om
in de Boeselijn te staan? Stuur dan een mail naar els@dikkes.nl.
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Van de redactie
De zomer van 2021 is begonnen. Het is prachtig zomers weer. De
examenuitslagen zijn bekend. De zomervakantie is in aantocht. De eerste
vakantiegangers zijn vertrokken… net als het coronavirus langzaamaan uit onze
levens aan het verdwijnen is. We mogen beetje bij beetje steeds meer.
Eigenlijk kan het niet snel genoeg gaan. Wat verlangen wij met zijn alle naar
een onbezorgde zomer. En deze kan niet lang genoeg duren, want er is enorm
veel in te halen. We kunnen zelf wel invullen wat we weer het liefst willen doen,
nu een heleboel maatregelen aan het verdwijnen zijn.
De tijd vliegt voorbij, maar ook lijkt de tijd wel stil te hebben gestaan. Bijna alle
clubs en verenigingen hebben noodgedwongen stil moeten zitten. Er kon niet
veel, er mocht niets, dus er gebeurde ook niet veel. In deze Boeselijn is er
daarom weinig nieuws te melden van de verenigingen.
Wel kun je lezen over een leuke nieuwe activiteit in ons dorp: op 4 juli geocachen. Zeker voor mensen die van puzzelen houden, maar dan in de
buitenlucht. Wij lezen graag in de volgende Boeselijn hoe dat ervaren wordt.
Een andere activiteit in de buitenlucht is de fotowedstrijd. De inzendingen staan
inmiddels op de website van de dorpsraad. Er kan nog tot 4 juli gestemd
worden. Welke foto spreekt het meest aan?
Dan kun je gelijk de leuke site van de dorpsraad bekijken, met veel informatie
over Lijnden en Boesingheliede.
In de Boeselijn staat ook de uitslag van onze puzzelwedstrijd van het aprilnummer. Het was even puzzelen, maar het was te doen om het juiste
puzzelstukje bij de juiste adverteerder te plaatsen. Een heel redelijk aantal
lezers heeft de oplossing naar de redactie gestuurd, waaruit 7 prijswinnaars zijn
geselecteerd. Allen hebben een leuke tuinplant als prijs ontvangen.
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Een ander puzzelstuk is de kerktoren van de voormalige katholieke kerk.
De zogenaamde klankvensters waren aan vervanging toe. Inmiddels zijn
hiervoor de werkzaamheden gestart. En komen er kunststof klankvensters voor
in de plaats.
Tijdens de werkzaamheden wordt een nieuwe doorgang gecreëerd naar de
klokkentoren, waarna de kerkklok opnieuw gebruikt kan gaan worden tijdens
uitvaarten. De laatste paar jaar kon door technische problemen de klok niet
geluid worden tijdens uitvaarten. Binnenkort is dit puzzelstuk (hopelijk) verleden
tijd.
En nu gaat de redactie puzzelen hoe de vakantieperiode het leukst, vrolijkst en
meest ontspannen ingevuld kan gaan worden. Wellicht vertellen wij daar in
september meer over.
Voor iedereen een mooie zomer!
Veel leesplezier in uw Boeselijn.
De redactie
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Nieuws van de dorpsraad
Vluchthaven
Bij het snel langsrijden over de Schipholweg lijkt het net of
ons dorpshuis te koop staat. Dit is dus niet het geval.
Het is een bord met de mededeling dat er door dit bedrijf
gewerkt wordt in de Vluchthaven.
Het alarm en de elektra worden opnieuw aangelegd. Ook worden de plafonds
opnieuw geïsoleerd, er komen nieuwe plafondplaten met mooie verlichting.
Het wachten is nog op Liander. Zij zullen de meters opnieuw plaatsen. Helaas
duurt dat iets langer dan we hoopten.
We hopen dan ook dat de Vluchthaven in september weer open kan.
Dan hopen we als dorpsraadbestuur ook onze maandelijkse bestuursvergaderingen weer te kunnen houden.
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.

Lintjes voor Lijndenaren
Op de dag voor Koningsdag ontvingen twee Lijndenaren een Koninklijke
onderscheiding van de burgemeester, Marianne Schuurmans.
Deze onderscheidingen worden jaarlijks o.a. uitgereikt aan mensen die zich
belangeloos jarenlang inzetten voor sportclub, dorpshuis of kerk.
In Lijnden waren dat dit jaar:
Pieter Albert (Peter) Eikelenboom, voor zijn inzet voor de sport (voetbal) en
Jozeph Johannes (Jos) Weel, voor zijn inzet voor de sport (handbal) en
organisatie (dorpsraad en voedselbank).
Vanwege de coronamaatregelen ging dat dit jaar op een bijzondere manier, met
een Lintjesregen Drive Through. In het Haarlemmermeerse bos. De decorandi
waren met een beperkt aantal familieleden in 4 blokken uitgenodigd. De
medaille werd niet opgespeld door de burgemeester maar door een naast
familielid.
U kunt de ceremonie terugkijken op de site van de gemeente. Zoek met
‘lintjesregen 2021 Haarlemmermeer’. Peter wordt gehuldigd in het eerste filmpje
van 9.30 uur als eerste; Jos was als laatste aan de beurt in het derde blok om
11.30 uur.
-6-

____________________________

____________________________

Wegwerkzaamheden rond Lijnden
De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Aan de Hoofdweg-Oostzijde is de
fietsstraat gereed. En de Lijnderdijk richting
Zwanenburg is voor alle verkeer weer
begaanbaar.
Ook is het beloofde jaagpad inmiddels aangelegd. Dat betekent voor voetgangers dat vanaf
Lijnden, waar het trottoir ophoud, richting
Zwanenburg, tot waar er weer een trottoir is,
een schelpenpad is.
Dit pad ligt aan de ringvaart zijde van de weg,
dus u moet wel twee keer oversteken. Maar het
is een stuk veiliger wandelen op het rondje
Lijnden - Zwanenburg (of andersom) dan voorheen.
Werkzaamheden Schipholweg – Oleanderlaan
De werkzaamheden bij de Schipholweg, het maken van een kruispunt bij de
Oleanderlaan – Schipholweg en aansluiting naar de Veldpost, zijn nog in volle
gang.
Tot en met september werkt KWS Infra aan de kruising SchipholwegOleanderlaan.
Daarna verdwijnt de aansluiting die er nu is naar Badhoevedorp via de Robert
Kochstraat, omdat de Robert Kochstraat wordt aangesloten op de Oleanderlaan. 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 via de app van
KWS: kws.nl/app > project Schipholweg – Oleanderlaan.
Vragen en opmerkingen over het werk kunt u via de app van de aannemer,
KWS, stellen aan de opzichter Isra van Velzen. Ook kunt u hem per email
bereiken: ivanvelzen@kws.nl.
AED cursus
Om er voor te zorgen dat er genoeg mensen in Lijnden weten hoe de geplaatste
AED’s werken, vroegen wij in de vorige Boeselijn wie de training reanimatie en
instructie AED wilde volgen. Hiervoor hebben 11 inwoners zich opgegeven. De
cursus wordt georganiseerd door de EHBO-afdeling van Badhoevedorp in het
dorpshuis van Badhoevedorp.
Degenen die zich hebben opgegeven ontvangen nog bericht over wanneer de
training precies zal plaatsvinden.
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Vergaderingen bestuur dorpsraad
De bestuursvergaderingen vinden plaats op de laatste maandag van iedere
maand, behalve in de maanden juli en december.
Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nog niet duidelijk waar en
wanneer de maandelijkse bestuursvergadering plaats gaan vinden.
Wij hopen zo snel mogelijk weer te kunnen bijeen komen.
Naar het er nu naar uitziet is het maandag 30 augustus weer de eerste keer. En
de maand erna op 27 september.
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.
Ons secretariaat is te bereiken via de email: secretaris@dorpsraadlijnden.nl

*-*-*-*-*

OUDERENSOOS LIJNDEN
Beste allemaal, helaas is er ook dit keer weinig te melden, van de ouderensoos,
want... er is in de afgelopen maanden nog steeds niets mogelijk geweest, alleen
maar het saaie bestaan waar we nu eenmaal allemaal in hebben gezeten!
Maar... er is hoop in het verschiet, als het zo door gaat kunnen we in
september waarschijnlijk weer gezellig bij elkaar komen en een potje kaarten.
Wat zal dat weer een feest zijn, lekker weer met een drankje en een hapje met
elkaar een gezellige donderdagmiddag beleven!
Nu eerst nog van een hopelijk mooie zomer genieten en elkaar in september in
goede gezondheid weer ontmoeten!
Tot ziens
het kaartteam,
Groetjes Ria,
hr@vdhaak.com
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Feliciteren
In april was er een ware “jongetjes-baby-boom” in Lijnden.

Op 10 april om 05.28 uur werd geboren:

Tycho Antonio
Hij is het zoontje van
Marjan en Monique Kooter - Nugteren.
Ze wonen op Hoofdweg 40.

*-*-*-*-*-*

FENDER

.

is geboren op 16 april om 12.26 uur.
Hij is het zoontje van Steven en Fabiene Verhoeven
en het broertje van Bruce.
Hun adres is Raasdorperweg 40.
*-*-*-*-*-*

Grote avonturen beginnen klein

Casper ’Joop Petrus’ Stoop
is geboren op 22 april en woont
met zijn ouders Rodney en Iris op Hoofdweg 36.

Wij wensen de jonge ouders en grootouders Veel Geluk!
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Geocachen met Suus en Martijn
In de vorige uitgave van de Boeselijn stond een puzzel.
Dus op een regenachtige zondag, als ik de Boeselijn aan het lezen ben, ga ik
ook lekker met de puzzel aan de gang, want ja puzzelen daar vermaak ik mijzelf
wel mee. En zo denk ik hardop, is het misschien leuk om wat over Geocachen
te schrijven in de Boeselijn?!,
Want wij dachten dat Geocachen een suf, saai spelletje voor de wat oudere
medemens was…..fout!
Wie zijn wij?
Wij zijn Suus (33) en Martijn (35) en wij wonen op de Akerdijk in Lijnden. Suus
al haar hele leven en Martijn sinds een jaar of 6 en sinds 1,5 jaar doen wij aan
Geocachen.
Het was de winter van 2019 en wij waren op vakantie op Ameland toen de
moeder van Martijn zei: “kom, gaan jullie mee een Geocache zoeken?”.
Fronsende wenkbrauwen en letterlijk de woorden “Geocachen dat is toch voor
oudjes”.
Van Geocachen hadden we wel eens gehoord, maar dachten niet direct dat het
een leuk tijdverdrijf voor ons zou zijn. Nu, inmiddels goed 1500 caches verder,
weten wij wel beter.
Wat is Geocachen?
Geocachen is een wereldwijde schattenzoektocht op basis van GPS
coördinaten. Op de wereld zijn maar liefst 2.400.000 Geocaches verstopt en in
Nederland ruim 40.000.
Waar je naar op zoek gaat tijdens het Geocachen is steeds een raadsel, en dat
is juist het leuke van deze mooie buitensport. Het kunnen simpele bakjes zijn
maar ook bijzonder mooie en soms ingewikkelde creaties.
Wat ook ontzettend leuk is, is dat het je brengt op plekken waar je het bestaan
niet van wist, het laat je dingen zien waar je anders aan voorbij zou gaan en het
“trekt” je naar buiten, als je anders op de bank was blijven zitten.
Het doel van Geocachen
Het doel van Geocachen is simpel: iemand verstopt een schat, wat we ook wel
(Geo)cache noemen, en de ander gaat deze cache zoeken en loggen. Elke
cache bevat steeds een logboek, waarin je jouw Geocache-naam en de datum
van je vondst kan vermelden als bewijs dat je de Geocache ook daadwerkelijk
gevonden hebt.
Iedereen kan zijn ei kwijt bij Geocaching. Of je nou van lange wandelen, fietsen,
boomklimmen of varen houdt, het is allemaal mogelijk.
- 10 -

____________________________

____________________________

Vaak zal je traditionele caches tegen komen, maar er bestaan ook nog andere
soorten caches waarbij je bijvoorbeeld eerst moet puzzelen, een wandeling met
meerdere punten moet lopen of een bepaalde foto moet maken.
Iedere soort Geocache heeft uiteindelijk wel als doel om uit te komen op een
eindlocatie waar je dan ook de schat (in welke gedaante dan ook) zal kunnen
vinden.
Hoe werkt Geocaching?
Met de Geocaching app op je smartphone of een losse GPS kan je aan de slag
gaan met Geocachen.
Hoe lang bestaat Geocaching?
Geocaching is ontstaan op 3 mei 2000.
Meer info?
Kijk eens op www.geocaching.nl of de officiële website www.geocaching.com
Samen aan de slag
Voor iedereen die het interessant vindt en ook wel eens wil kijken hoe het werkt,
stellen we voor om zondag 4 juli om 16.00 uur met een groepje op pad te gaan.
We gaan een schat zoeken in de omgeving van Lijnden (Badhoevedorp) die
ons naar een bijzondere plek brengt.
We vertrekken te voet vanaf de Wittebrug over de Hoofdvaart bij het gemaal.
Als je ook zin hebt om mee te gaan, horen we dat
graag middels een mailtje naar
borst_m@hotmail.com
Suus en Martijn
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Genesius
Hallo beste lezers,
We hopen dat het met jullie naar omstandigheden goed gaat, onze ouderen
hebben een tweede prik gehad en voor de meeste jongeren is een
vaccinatieafspraak gemaakt. Althans binnen onze toneelvereniging is dat zo,
dat zal dus bij onze lezers ook wel het gaval zijn. Dus het ziet er naar uit dat
onze uitvoeringen in november door kunnen gaan, daar hebben we alle
vertrouwen in.
Na onze vakantieperiode, meestal in eigen land, gaan we helemaal van start.
Repeteren decors uitnodigingen extra repetities ga zo maar door. Wellicht gaan
we nog iets organiseren in het kader van iktoon, we mogen ons dan
presenteren in de Haarlemmermeer het zou bij voorbeeld een open repetitie
kunnen zijn , maar daar zijn we nog mee bezig omdat de Coronamaatregelen
nu nog van kracht zijn. We houden jullie op de hoogte van de stand van zaken
betreffende onze geplande toneeluitvoeringen in november a.s.
Net zoals de meeste Nederlanders zullen ook wij onze vakantie dit jaar
voornamelijk in eigen land vieren, en als je dan zo op je gemak de natuur in
Nederland beleefd dan besef je pas hoe mooi je eigen land eigenlijk is.
Zoals gezegd na onze vakanties gaan we er helemaal tegenaan , we hebben
het lang genoeg zonder toneel moeten doen, jullie zijn uiteraard allemaal van
harte welkom op onze toneeluitvoeringen op de laatste twee zaterdagen in
november. Maar er volgt uiteraard nog nadere berichtgeving in dit blad.
Alle leden van toneelvereniging Genesius wensen de lezers een mooie rustige
vakantie toe, ga gezond op pad en kom vooral gezond terug.
Ben Sulman

Door Corona overmand,
vier ik mijn vakantie noodgedwongen in eigen land.
Dat is eigenlijk best wel fijn,
want ik besef dat ik met heel weinig
heel gelukkig kan zijn.
- 12 -
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Schilderclub
Het eind van een seizoen dat schildertechnisch heel kort was. We hebben maar
een paar maanden mogen schilderen.
Maar nu zijn de berichten beter. Ik denk dat de leden van de club allemaal wel
gevaccineerd zijn.
Er is grote hoop dat we in september weer kunnen beginnen.
Daar heb ik zin in en ik denk dat dat ook voor de andere leden geldt.
Ik ben er ook nieuwsgierig naar hoe de Vluchthaven er nu uitziet. Waarschijnlijk
helemaal opgeknapt na de brand.
Dus ik heb niet veel meer te melden dan dat onze club nog steeds leden kan
gebruiken. Elke dinsdagochtend vanaf half 10 zijn wij bezig met onze grote
hobby.
Er zijn heel getalenteerde schilders bij, maar ook heel erge beginners. Dat
maakt allemaal niets uit. We helpen elkaar en kijken naar elkaars werk. Zo kan
je steeds een beetje beter werken.
Voor nu: Allemaal een heel fijne zomer gewenst. Of je nu wel of niet op vakantie
gaat.
En tot september!
Groeten
Arien Klomp – Schildersclub Lijnden
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Fotowedstrijd
HET PERFECTE PLAATJE editie Lijnden/Boesingheliede
Fotowedstrijd op de website (www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl)
Er zijn 13 inzendingen voor de fotowedstrijd binnengekomen. De foto’s staan
gepubliceerd op de website. Op de website kunt u gemakkelijk deze mooie
foto’s van Lijnden bekijken.
Helaas zijn er geen foto’s uit Boesingheliede ingestuurd. Mooi licht en mooie
luchten zien we en plekken die heel karakteristiek zijn voor Lijnden.
De inzenders van de 3 beste foto’s krijgen een prijs.
De 1ste prijs € 100,-- , 2de prijs € 50,-- en de 3de prijs € 25,--.
En wie gaan deze prijzen dan winnen?
We vragen iedereen uit Lijnden en Boesingheliede om hierover mee te
stemmen.
Er staat inmiddels een formulier op de website van de dorpsraad:
(www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl). Bij iedere foto staat een nummer.
Op het formulier kunt u het nummer van de voor u winnende foto aangeven.
Daarnaast vragen we uw naam, adres en telefoonnummer in te vullen.
Onder de mensen die hun stem uitbrengen op de mooiste foto verloten we drie
prijzen: We hebben Daan en David van Daan en David’s Dieren Dingen bereid
gevonden om voor ons 3 insectenhotels te maken. Deze insectenhotels worden
verloot onder de ‘stemmers’.
Dus: kijk op de website en bepaal welke foto u
het mooist vindt, vul het formulier in en loot mee
voor een insectenhotel. U kunt meestemmen tot
en met 4 juli.
De winnaars van de fotowedstrijd en de loting
krijgen daarna zo spoedig mogelijk persoonlijk
bericht.
In de volgende Boeselijn maken wij de drie
winnaars van de geldprijzen van de
fotowedstrijd én degenen die een insectenhotel
hebben gewonnen bekend.
Insectenhotel van Daan en avid’s Dieren Dingen
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familieberichten

“Mijn genade is u genoeg”
Deze tekst lezen we in de rouwkaart van de
heer Joop Rozen.
De heer Rozen woonde zo’n dertig jaar aan de
Hoofdweg op nummer 48
en is 8 april op 77-jarige leeftijd overleden.

*-*-*-*

Op 26 april is overleden de heer Cees Zorge.
De heer Zorge, geboren in april 1938, heeft zijn hele
leven (83 jr) op het adres Hoofdweg 88 gewoond,
alwaar zijn grootvader de handel in hooi en stro is
begonnen.
Hij was de derde generatie Zorge aan de Hoofdweg.

Veel sterkte voor familie en naasten
- 15 -
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Lintje jos weel
Na een lange ‘stille’ voorbereiding van o.a. Dorpsraad Lijnden, Handbalvereniging VOS en de voedselbank Haarlemmermeer konden we op 26 april ‘s
morgen om 11 uur Jos Weel ontvoeren naar het Haarlemmermeerse bos.
Daar werden we ontvangen op de parkeerplaats en moesten we ons, in de
auto, opstellen in daar voor speciale vakken. Bij Jos begon er inmiddels wel wat
te dagen, maar hij wist nog steeds niet of het nou voor hem was of voor Joke.
Na een kort verhaaltje van de Burgemeester werden we getrakteerd op koffie
en taart in de auto.
Eén voor één werden de decorandi naar voren geroepen en was het voor Jos
echt duidelijk dat hij diegene was die een Koninklijke onderscheiding ging
krijgen.
De burgemeester noemde in haar
toespraak naast al het vrijwilligerswerk:
“een hart dat klopt voor VOS”,
het klaverjassen in het Vossennest
en “de burgemeester van Lijnden”.
De burgemeester overhandigde Joke
Weel, die glunderend naast haar man op
het podium stond, de onderscheiding,
zodat zij hem bij Jos kon opspelden.
Onder luid getoeter van alle genodigden konden Jos en Joke weer van het
podium af, de auto in.
Na afloop is de hele groep ‘Jos-aanhangers’ naar het buitenterrein van de
Bataaf in Zwanenburg gegaan om, onder het genot van koffie en weer taart, het
nogmaals te vieren.
Bij thuiskomst was de laatste verassing van de dag: de hele boerderij
“Nooitgedacht” (Hoofdweg 69) was versierd met rood-wit-blauwe ballonnen en
vlaggetjes.
Kortom was het een geslaagde dag voor onze Ridder Jos Weel.
Jeroen Weel
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____________________________

De adverteerderspuzzel
Oplossing adverteerders-puzzel uit De Boeselijn 9 april 2021
Wij als redactie, vonden het heel leuk om verschillende inzendingen te
ontvangen van de puzzel uit de vorige Boeselijn.
Inzendingen per mail, maar ook in de bus gestopt, soms zelfs met een lief,
attent kaartje erbij. Fijn dat u er plezier aan beleefd hebt.
De oplossing was goed te vinden, maar de schrijfwijze van diverse namen gaf
nog weleens verwarring. Soms vond misschien de computer er ook wel wat van
met de automatische correcties…
Multiefix werd een aantal keer als Multifix geschreven
Wortell als Wortel
Dutch Quality Printing is soms moeilijk: Duty, Duet
AvD security heeft een advertentie met het merk Ajax. Tja, wat doe je met een
antwoord ”Ajax”
De grootste moeilijkheid was dat de logo’s van Terrascan en Fiberscan erg veel
op elkaar lijken, zeker in de uitsnede die we gemaakt hadden. Eén inzender
dacht dat het misschien zelfs twee maal hetzelfde antwoord moest zijn.
De winnaars hebben inmiddels hun prijs, gesponsord door Ernst van Woerkom
Bloemservice, in ontvangst mogen nemen.

De oplossing:
1. Multiefix
2. Hoeve Hazerswoude
3. W. Polman
4. Fiberscan
5. Simone
6. Percussie les
7. Mevrouw Elly
8. Bom Klusbedrijf
9. Wortell
10. massage

11. Dutch Quality
Printing
12. Bloemservice
13. Kees van Wijk
14. AvD security
15. Nederveen tuinen
16. Gofilex
17. Avanti
18. Akke Pinkster
19. G. Wolkers
20. Baars – Cipro
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21. van Vugt
22. ‘t copy shoppy
23. De Vluchthaven
24. Terrascan
25. Autoservice Lijnden
26. Hennie Stolk
27. De Ommekeer
28. Trilling

____________________________

____________________________

Petanque Lijnden
De redactie ontving van de heer Freek Vogelaar het bericht
dat hij geen secretaris van de jeu de boules vereniging meer
is.
Freek schreef iedere uitgave in De Boeselijn een stukje over
de vereniging.
Er wordt iedere dinsdag, donderdag en zaterdag achter de Vluchthaven met
een gezellige groep gespeeld.
We hopen in de toekomst van de nieuwe secretaris weer stukjes over het wel
en wee van Petanque Lijnden te mogen opnemen in ons buurtblad.

*-*-*-*-*

schat-zoeken
Op zondag 4 juli om 16.00 uur gaat een groepje op pad om een schat te
zoeken in de omgeving van Lijnden (Badhoevedorp) op een bijzondere plek.
Zin om mee te gaan?
Graag even aanmelden bij borst_m@hotmail.com
Meer informatie op pagina 10
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Avond- en

* De huisartsen van Zwanenb
Huisartsenpost Zwanen

* De huisartsen van Badhoev
Via de Centrale dokters

* Dienstapotheek Haarlem
SAHZ Apotheek Spaarn
Telefoon 023 2248 631

* Dienstapotheek Hoofddorp
Spaarne Gasthuis, Spa
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag en zondag

* Dienstapotheek Amsterdam
Centrale hal OLVG We
Jan Tooropstraat 164, A
open: 24 uur per dag, 7
* Dierenarts

Verwijskliniek H
De Heining 10,
Of Dierenartspr

Weekenddiensten Tandarts

Vanaf 1 januari 2018 neemt de
diensten buiten kantoortijd voor

____________________________

Telefoonnum

Alarmnummer 1-1-2
Politie geen spoed
Wijkagent Lijnden-Oost (en Badh
Wijkagenten Lijnden-West en B

Openingstijden politie:
Politie Halfweg, Haarlemmerstraa
Politie Hoofddorp, Hoofdweg 80
Dorpshuis de Vluchthaven
Gemeente Haarlemmermeer:

Servicecentrum Noord, gemeen
Haarlemmerstraatweg 51, Halfw
Bezoek uitsluitend na afspraak

PlusPunt Zwanenburg
Meerwaarde gebied Noord, voo
uur
ouderenadvies, sociaal raadslie
formulierenbrigade, jongerenwe
hulp bij thuisadministratie en m
Oppas

(doet opleiding onderwijs a

Kindertelefoon www.kindertele

