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Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  19 nov, 28 jan, 8 april en 17 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. 

Een van de mooie foto’s van de fotowedstrijd 
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Agenda 
 
zo   24 okt 03.00 uur Einde zomertijd:  de klok terug naar 02.00 uur 

 

 

Vergadering dorpsraad  

ma 27 sept 16.00  uur Vluchthaven    

ma 25 okt 16.00  uur Vluchthaven   

ma 29 nov 19.30  uur Vluchthaven  tevens Jaarvergadering 

 

Uitvoering Genesius  

Helaas niet in november, maar ze gaan voor maart 2022 

  

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 

do   6 okt Textiel inzameling Lijnden westzijde en Boesingheliede  

ma 25 okt Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden oostzijde 

wo 27 okt Laatste wekelijkse gft-ophaaldag Lijnden west en B’liede 

ma   8 nov Takkenronde Lijnden oostzijde 

wo 10 nov Takkenronde Lijnden westzijde en Boesingheliede 

 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

di   5 okt Lijnden, Vluchthaven 12.30 - 13.00 uur 

di   5 okt Bushalte Boesingheliede 13.15 - 13.45 uur 

wo 19 okt Badhoevedorp, markt 09.00 - 10.30 uur 

 
 

*-*-*-*-* 
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elke week activiteiten 
 

 
maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
      
maandag 19.30 uur Wandelclubje vertrekt vanaf de brug 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 
 

*-*-*-*-* 

 

Geslaagd ! 
De vlag wapperde dubbel aan de Lijnderdijk 220: 
 
Soraya Gebhardt is afgestudeerd (bachelor) aan de      
Hogeschool Inholland in Haarlem voor de opleiding 
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening / Social Work 

 

en 
 

Sylvano van der Horst is afgestudeerd aan de Hogeschool Inholland in Haarlem 
voor de opleiding Business Studies. 
 

Beiden gaan hun opleiding in praktijk brengen  
 

Van harte gefeliciteerd en veel succes met het vervolg !! 
 

Ben je ook geslaagd, 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 
Het is de laatste weken een Indian Summer in Nederland.   
De hele zomer hebben we zitten smachten om mooi zomers weer en nu, in 
september, krijgen we het! Reden om daar nog even van te profiteren en er op 
uit te trekken. Dat hebben wij op de redactie ook gedacht en zijn we er even 
tussen uit geweest (of zijn dat nog).  Vandaar dat we twee weken later 
verschijnen dan we aanvankelijk van plan waren. 
 

Het voordeel hiervan is dat we nu een Boeselijn hebben met allemaal verhalen 
van alle clubs die weer draaien.  Ook over evenementen die (toch nog niet) door 
kunnen gaan. 
  

Alles mag weer nu de coronaregels soepeler zijn geworden: dit weekend nemen 
we afscheid van de 1,5 m afstand norm.  Gaat corona echt ons leven minder 
domineren? We zullen het gaan meemaken. 
 

Het goede nieuws is natuurlijk dat ons dorpshuis weer geopend is. De 
afgelopen weken is veel gedaan om het dorpshuis een fris uiterlijk te geven. 
Ook binnen.   
Schilders hebben gezorgd voor een nieuwe verflaag. Gordijnen en meubilair zijn 
vervangen en alles is gepoetst. Bijna een nieuwe Vluchthaven. Voor de 
gebruikers van het dorpshuis is het een prachtige start van het nieuwe 
verenigingsjaar.  
 

Petanque Lijnden kon al langere tijd spelen op hun eigen (buiten)speelterrein. 
De ouderensoos is op donderdagmiddag weer gestart.  De fanfare repeteert 
iedere donderdagavond. Het Schilderscollectief schildert weer op 
dinsdagochtend.  En op vrijdagochtend wordt er gebridged.  
 

Komende zaterdag zou de jaarlijks terugkerende burendag zijn op ons 
dorpsplein. Verderop in deze editie leest u dat in verband met de maatregelen 
de organisatie het nog niet verantwoord vindt om deze door te laten gaan. Ook 
toneelvereniging Genesius  kan nog niet op verantwoorde wijze hun 
uitvoeringen verzorgen in november.  Hopelijk zijn dit de laatste naweeën van 
het corona-tijdperk en wordt alles weer als vanouds. 
 

Veel leesplezier in deze nieuwe Boeselijn.  
De redactie 
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  Nieuws van de dorpsraad 
 
 
VLUCHTHAVEN 
Na een mooie opknapbeurt kunnen we vanaf 1 september  
weer gebruikmaken van de Vluchthaven.  
Dit betekent dat de meeste clubs weer zijn begonnen zoals de Ouderensoos, de 
schilderclub, toneelvereniging Genesius en het bridgen. 
 
Wel is het soms lastig om er voor te zorgen dat alle regels in verband met de 
coronamaatregelen worden aangehouden. Dus dat iedereen die meedoet 
gevaccineerd is of een negatieve zelftest heeft voordat de activiteit begint. En 
dat we dit niet kunnen controleren. We willen natuurlijk niet dat er iemand toch 
Corona krijgt. Dit zou een reden kunnen zijn om een activiteit af te lasten of op 
een andere manier te organiseren. 
 
GEEN BURENDAG  
Vanwege de maatregelen rond Corona is het voor ons niet mogelijk een 
burendag te organiseren. 
Graag hadden we onder het genot van een hapje en een drankje met iedereen 
bijgepraat. 
Maar zoals op het moment van het schrijven van deze Boeselijn de regels zijn 
kunnen wij als dorpsraad niet waarborgen dat mensen zijn gevaccineerd of een 
(negatieve) zelftest hebben gedaan, voordat ze naar de burendag komen. Om 
problemen hieromtrent te voorkomen hebben wij moeten besluiten geen 
burendag te organiseren. 
 
VERGADERINGEN BESTUUR DORPSRAAD 
De bestuursvergaderingen vinden plaats op de laatste maandag van iedere 
maand, behalve in de maanden juli en december. De eerstvolgende 
vergadering zijn op maandag 27 september, 25 oktober en 29 november* 
Vanaf september zijn de vergaderingen weer op onze gebruikelijke locatie, van 
16.00 uur tot 18.00 uur, in de Vluchthaven, Schipholweg 649.  
 

* De vergadering van 29 november is ’s avonds. 
 
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 
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JAARVERGADERING 
Vanwege de Coronamaatregelen en het herstel van de Vluchthaven na de 
brand, is er nog geen jaarvergadering geweest over 2020. Dit zijn we als 
vereniging wel verplicht. Daarom houden we de jaarvergadering op maandag 29 
november.  
Omdat niet iedereen aan het eind van de middag aanwezig kan zijn, zal de 
vergadering worden gehouden van 19.30 tot 21.00 uur.  
Aansluitend houden wij dan onze reguliere bestuursvergadering. 
 
Meer over de jaarvergadering kunt u lezen in de volgende Boeselijn.  
 

 

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.  
 

 
Eén van de winnende foto’s 
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UDERENSOOS LIJNDEN 

 
Ouderensoos Lijnden  
 
Na een hele lange saaie tijd, was het dan eindelijk zo ver! 
We mochten voor het eerst weer klaverjassen in het opgeknapte dorpshuis de 
Vluchthaven! 
 
Iedereen was blij dat er eindelijk weer eens een gezellige middag met een 
lekker spelletje kaarten kon plaats vinden. De meeste mensen waren weer van 
de partij, enkele spelers waren nog met vakantie.  
 
De tafels stonden ruim uit elkaar, dus afstand kon er gehouden worden.  
Het was weer ouderwets gezellig en we kijken allemaal alweer uit naar de 
volgende weken!  
 
Er is nog plaats genoeg dus: wie zin heeft in een spelletje klaverjassen is van 
harte welkom. Het is vrijblijvend zonder verplichtingen en altijd heel gezellig 
dus… kom eens kijken of meedoen in de Vluchthaven, Schipholweg 649. 
  
Op donderdagmiddag is om 13.00 uur de zaal open voor een kopje koffie of 
thee en om half 2 beginnen we met kaarten.  
 
Groetjes van het kaartteam 
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Genesius 
Hallo allemaal, 
 
Ik hoop dat iedereen een prettige vakantie heeft gehad. 
Onze toneelvereniging Genesius gaat een moeilijke tijd tegemoet. 
Voor het eerste sinds lange tijd zijn we met de hele club bij elkaar gekomen in 
ons dorpshuis. 
 
We hebben een kleine club en het is spannend om voor elke uitvoering weer 
voldoende mensen op been te krijgen. 
 
Maar als dan iemand om begrijpelijke redenen moet stoppen, onze  ziekenboeg 
rijkelijk gevuld is, én we moeten aannemen dat er extra mensen nodig zijn i.v.m. 
coronamaatregelen voor de uitvoeringen, dan moeten we wel besluiten om in 
november niet te spelen. 
 
We vinden het heel jammer en we gaan uiteraard proberen om in maart 2022 
het stuk alsnog op de planken te brengen, maar alles valt of staat met het feit 
dat er zeker vijf extra leden nodig zijn. 
 
Wij doen dan ook een dringend beroep op de lezers om, als er belangstelling 
bestaat om toneel te spelen of onze club anderzijds te helpen, lid te worden.  
 
U kunt dan contact op nemen met Ben Sulmann tel:  06 39583123. Deze zal u 
uitgebreid op de hoogte brengen hoe het er aan toe gaat in onze club. 

Verder is iedereen op vakantie geweest in eigen land, en hebben ons 
wisselvallige weer mee gemaakt, maar zijn wel lekker uitgerust. 

Wij als Genesius blijven moed houden en gaan volop voor de toekomst van 
onze club. 

Namens bestuur en leden 

Ben Sulmann 
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Schilderclub 
 
Beste mensen, 
 
Op het moment dat ik dit stuk schrijf is het 7 september en de eerste 
clubochtend sinds lange tijd is alweer voorbij. Het was weer als vanouds 
gezellig, ook al ontbraken er een paar leden. 
 
Twee leden moeten helaas afhaken wegens gezondheidsproblemen. Jammer, 
want het zijn de oprichters van deze club.  
Maar gelukkig konden we ook een nieuw lid verwelkomen. Het ziet ernaar uit 
dat het een heel getalenteerde mevrouw is. Daar kunnen we altijd weer van 
leren. 
 
Vandaag was er extra tijd uitgetrokken voor de koffie met bijbehorende 
gesprekken, want na zo’n tijd is er natuurlijk heel wat te vertellen. 
 
We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Dus heeft u gelegenheid op de 
dinsdagochtend, kom dan eens vrijblijvend kijken tussen 09.30 uur en 12.00 
uur. 
 
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. 
 
Groeten, 
Arien Klomp 
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      Fotowedstrijd 
Fotowedstrijd website   www.Dorpsraad-Lijnden-Boesingheliede.nl. 
 

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD 
Maandag 5 juli hebben wij de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de 
fotowedstrijd. 
Met dank aan de bedenker van de wedstrijd Connie, de webmaster Raymond 
en Inge (deed de organisatie), voor hun inzet en tijd. 
 
Er zijn dertien foto’s ingezonden.  
Tweeëntwintig mensen hebben gestemd. Degenen die meerdere keren op één 
foto hebben gestemd zijn éénmaal als stem meegeteld. 
De uitslag was heel bijzonder en daarom hebben we de prijzen aangepast. Er 
waren vijf foto’s met ieder drie stemmen. De andere foto’s hadden dus minder 
dan drie stemmen.  
Van één adres waren er twee foto’s met elk drie stemmen. Dat was niet 
overeenkomstig de regels, dus in overeenstemming met deze fotografen 
hebben we besloten ze als één winnaar te tellen. 
Er bleven dus vier winnaars over, die elk een prijs van € 50,-- kregen. 
 

Dit zijn de winnende foto’s met hun inzenders: 
Foto 3: Saskia Baars, Foto 8: Laurent Buiting, Foto 11:  Kimberly en Richard 
Bosma, Foto 13: Edo Millenaar 
 

De enveloppen met inhoud werden persoonlijk uitgereikt door de 
penningmeester van de dorpsraad, Joop Baars.  
 

Op onze website kunt u de winnende foto’s in kleur zien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder de 22 stemmers werden drie insectenhotels verloot. 
Deze gingen naar: Eddy Zijt, Nicole Cordewener en Otto Carel 
 

De insectenhotels werden aan de winnaars overhandigd door Daan, van Daan 
en David’s Dieren Dingen, die de insectenhotels maakten. 
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AFVAL 
 
Vanaf februari 2022 wil de gemeente Haarlemmermeer overgaan op een 
nieuwe manier van afval scheiden. 
Het blijkt dat veel waardevolle grondstoffen nu te vaak bij het Restafval terecht 
komen en daarna worden verbrand.  
Én om het iedereen gemakkelijker te maken het afval te scheiden. 
 
Alle bewoners krijgen 2 nieuwe rolemmers: 
1 voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) 
1 voor Restafval 
Het Restafval wordt dan nog maar éénmaal per vier weken opgehaald. En 
bovendien komt hier een chip op. Op deze manier kan de rolemmer gewogen 
worden. De gegevens hierover zijn geanonimiseerd en worden alleen voor 
interne bedrijfsvoering gebruikt. De informatie is dus niet openbaar.  
Uiteraard “krijgt” u een kleinere rolemmer (80 liter). Mocht u hier niet genoeg 
aan hebben dan kunt u ook kiezen voor een grotere (140 liter). Dit is wel 
duurder. 
 
De rolemmer voor het Tuinafval/GFT blijft gewoon. 
 
Het wordt dus voor iedereen een nog grotere logistieke uitdaging om op de 
juiste dag (en niet voor 18.00 uur van de dag ervoor) de juiste rolemmer op een 
juiste plek aan de weg te zetten. 
 
Voor meer informatie: www.haarlemmermeer.nl/afvalscheiden. 
Hier kunt u bij “veel gestelde vragen” kijken. Als uw vraag er niet bij staat  wordt 
er verwezen naar de Meerlanden Publieksinformatie, pi@meerlanden.nl of 
0297-381717. Hier kunt u uw vraag stellen. 
 
Nog een tip: als u wilt weten wanneer welke rolemmer geleegd wordt door de 
Meerlanden kunt u kijken op “afvalkalender” op de website van de Meerlanden. 
Postcode en huisnummer invullen en op OK klikken. Dan ziet u per maand 
wanneer welke rolemmer aan de weg moet staan. Hier kunt u ook instellen dat 
er iedere keer (wekelijks) een bericht komt als de volgende dag een bepaalde 
container wordt geleegd. 
Er is ook een app: meerlanden.nl/app. Of de app al deze mogelijkheden biedt, 
kunt u zelf misschien even onderzoeken. 
 
Vóór in de Boeselijn staan dan nog de afwijkende vuilnis-ophaal-dagen. 
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VLIEGHERRIE MELDEN  
 

Wij van de dorpsraad willen u wijzen op de website: www.vliegherrie.nl 
 
Deze website is een aanvulling op alle andere sites die worden beheerd door de 
luchtvaartindustrie zelf, of door de overheid.  
Deze website wordt dus beheerd door een organisatie die zelf geen geld 
verdient in of aan de luchtvaart.  
 
De website is openbaar voor iedereen die een melding wil maken over 
vliegtuigoverlast. 
De eerste keer dat u een klacht wilt indienen, maakt u een account aan op de 
website. Dan krijgt u een link terug waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken. 
Op deze website telt iedere melding over vliegtuigoverlast, u kunt alle overlast 
melden. Alle meldingen zijn openbaar toegankelijk (zonder de naam, adres en 
andere gegevens van melders) 
 
De bedoeling van de site is om open en transparant te zijn en alle persoonlijke 
verhalen achter de meldingen zichtbaar te maken. Dit geeft inzicht in het leed 
achter de vliegtuigoverlast. 
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Feliciteren 
 
Na de “jongetjes-baby-boom” in april, werd er opnieuw een jongetje geboren in 
Lijnden. 

 
 

Op 25 juli om 02.05 uur werd geboren: 
 

Christiaan 
 

Hij is het zoontje van Chris en Adrie Klaase Bos 

Neline en Rianne zijn z’n zusjes. 

Ze wonen op Hoofdweg 293. 

 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 

Ook in Boesingheliede zagen we een ooievaar staan bij Schipholweg 872.
 

 
Wij wensen de jonge ouders en grootouders Veel Geluk!
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 Even voorstellen 
 
Vlak voor de Corona Lockdown verhuisde ik naar het dorpje 
Lijnden. Wonende in Utrecht had ik er eerlijk gezegd nog nooit 
van gehoord. 
In Utrecht woonde ik al 10 jaar in een mooie oude sluiswachterwoning, waar ik 
plotseling uit moest omdat het pand verkocht werd en de nieuwe eigenaar 
grootscheepse verbouwingen in gedachten had en er horeca van wilde maken.  
 
Ik moest dus als een speer op zoek naar andere woonruimte. Maar, zoals we 
allemaal weten is het lastig om een redelijke woonplek te vinden, zeker in het 
midden van het land. Dus naarstig gezocht, toen er plotseling iets vrij kwam aan 
de Hoofdweg in Lijnden vlak onder Hoofddorp.  
Onmiddellijk ben ik gaan kijken, en vond het gelijk fantastisch!! Zo dichtbij 
Amsterdam en Haarlem, en dan Hoofddorp, Zwanenburg en Badhoevedorp op 
een steenworp. Utrecht ook niet onbereikbaar, uitgestrekte akkers. Ik was direct 
“om”.  
Tja, die vliegtuigen.. dat was nog een dingetje? Geen idee hoe dat zou zijn? 
Bij navraag bij de buren kwam ik ook niet verder: “je moet het ondervinden” ‘zei 
mijn buurvrouw veelbetekenend. En ze had gelijk natuurlijk, want de één zal er 
van wakker liggen, terwijl de ander het nauwelijks opmerkt.  
 
Ik verhuisde. En plots was daar de lockdown en ook het hele vliegverkeer kwam 
tot stilstand, zoals we allemaal gemerkt hebben. Strakblauwe luchten zoals ik ze 
nog nooit had gezien. Dat was adembenemend. Een gekke tijd was het wel, en 
nog steeds.  
 
Nu zal ik me eerst even voorstellen:  
Mijn naam is Boudine van Slobbe, slagwerker/percussionist van beroep. Mijn 
hele (werkzame) leven doorkruis ik met veel animo en plezier het land voor 
optredens met de Nederlandse Slagwerkgroep Slagerij Van Kampen.  
We hebben voorstellingen in velerlei steden in het land en soms België en 
Duitsland, maar plots zat ik thuis. Evenals het grootste deel van Nederland en 
van de wereld….   
 
Dus nu de link naar het volgende: voorheen heb ik naast het optreden ook altijd 
percussielessen en -workshops gegeven. In mijn “nieuwe” onderkomen in 
Lijnden wil ik dat heel graag hervatten. Je bent dus meer dan welkom voor een 
(proef)les, je vindt mijn advertentie hierover verderop in dit blad.  
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Verder geef ik vanaf half oktober zogenaamde “Soundhealings” oftewel Klank-
concerten in de Vluchthaven in Lijnden en in het Dorpshuis in Badhoevedorp.  
Je kunt daarvoor mijn website bezoeken (www.boudinevanslobbe.com).  
Die (lig-)concerten zijn op donderdagavonden en zondagmiddagen.  
 
Daarnaast ben ik al jaren masseur en geef ik ontspanningsmassages. Ik heb 
hier in Lijnden aan de Hoofdweg nu een praktijkruimte aan huis.  
Je bent van harte welkom na een telefonische afspraak (06 3044 5327). 
Kijk ook even op www.bodisensemassages.nl. 
 
Half november starten wij met onze Slagwerkgroep Slagerij van Kampen met 
een gloednieuwe show “Rhythm of Life”. Dat gaat na deze lange Corona- pauze 
wederom een enorm spectaculaire slagwerk-show worden voor het komende 
theaterseizoen, waarbij we van start 
gaan op vrijdag 12 november in 
Schouwburg de Meerse in 
Hoofddorp. (Dus eigenlijk een 
thuiswedstrijd.) 
 
Hopelijk tot spoedig ziens bij een 
van mijn (onze) activiteiten!! 
 
Boudine van Slobbe 
 
 
 

*-*-*-*-* 
 
 

Petanque Lijnden 

Omdat de jeu de boule vereniging Petaque Lijnden momenteel 
geen secretaris heeft, staat er geen stukje van de club in deze 
Boeslijn. 
 
Er wordt iedere dinsdag, donderdag en zaterdag achter de Vluchthaven met 
een gezellige groep gespeeld. 
 
We hopen in de toekomst van een nieuwe secretaris weer stukjes over het wel 
en wee van Petanque Lijnden te mogen opnemen in ons buurtblad. 
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Moestuinieren in Lijnden 
 
Zelf biologische groenten telen, dat kan in Lijnden. 
 
Er is nu nog een wachtlijst voor het kleine volkstuintjescomplex aan de Raas-
dorperweg in Lijnden, maar binnenkort komen er waarschijnlijk weer tuinen van 
200m2 beschikbaar.  
Het is ook mogelijk om een halve tuin van 100m2 te nemen als je wat minder 
fanatiek bent of nog niet zoveel tuinervaring hebt. 
 
We zoeken mensen die serieus met een 
moestuin aan de gang willen, want we 
streven ernaar dat het geheel er, ook 
voor de omgeving wat netter uit komt te 
zien.   
 
De huur voor een hele tuin is  
jaarlijks ongeveer € 70,-. 
 
Heb je interesse in een eigen moestuin 
stuur dan een mailtje naar Wiet van 
Hoorn:   Wvhoorn@quicknet.nl.  
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AED’s in Lijnden actief 
 
Na de herstelwerkzaamheden aan gebouw de 
Vluchthaven is nu ook de AED geplaatst in een 
buitenkast aan de achterzijde van Schipholweg 649, 
naast de entree-deur.  
Hiermee is het project dat Badhoevedorp en Lijnden 
‘hartveilig’ moest maken afgerond.  
 
In Lijnden hangen nu 3 AED’s in groene buitenkasten (afgesloten d.m.v. een cijfercode): 
 

1. De Vluchthaven, Schipholweg 649, achterzijde naast entree  
2. Hoofdweg Oostzijde 34 naast het raam  
3. Nieuwerkerkerstraat 6-a op muur  

 
Hoe werkt het AED systeem? 
Na een melding via 112 van een hartstilstand worden door HartslagNu.nl enkele 
vrijwilligers gealarmeerd die in de directe omgeving van het slachtoffer wonen. 
Zij ontvangen een app-je of een sms met het adres van de dichtstbijzijnde AED, 
het adres waar het slachtoffer zich bevindt en de driecijferige code waarmee de 
buitenkast kan worden geopend.  
Met de AED kan een reanimatie worden gestart.  
Na de komst van hulpdiensten (Ambulance, Politie of Brandweer) wordt de 
reanimatie overgenomen door de professionals. 
 
Cursus Reanimeren. 
In de maanden oktober, november en december 2021 wordt er een cursus AED 
Reanimeren gegeven in Lijnden en Badhoevedorp. Deelname aan deze cursus 
(1 avondbijeenkomst van ca. 3 uur op een maandag- woensdag- of 
donderdagavond) is éénmalig gratis. Voorwaarde is dat men zich na de cursus 
opgeeft bij HartslagNu.nl om te kunnen worden opgeroepen om assistentie te 
verlenen bij een reanimatie. 
Voor degenen die zich al eerder hebben aangemeld voor cursusdeelname is 
een nieuwe opgave niet nodig. In de eerste week van oktober 2021 gaan 
uitnodigingen de deur uit. 
Opgeven kan nog tot uiterlijk 1 oktober 2021 door een mailtje te sturen aan 
badhoevedorpaedveilig@outlook.com met naam, adres, 06-nummer, 
geboortedatum en mailadres. 
 
Informatie. 
Als u nog vragen heeft kunt u die stellen via hetzelfde mailadres als eerder 
genoemd. 
 
Dick van Rooijen, Badhoevedorp  
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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 18.00 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  
 
De Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis-gebouw neemt 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 Alex Persijn en Bart van Dam 
 

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, Schipholweg 649. 
 

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 Zwanenburg    Op tijdelijke locaties: Altijd afspraak maken 
Meerwaarde gebied Noord, voor  ma 12.30-16.00u  op afspraak 
ouderenadvies, sociaal raadslieden,  dinsdag en donderdag 9.00-12.30 uur 
formulierenbrigade, jongerenwerk,  023 569 8860 of mail naar 
hulp bij thuisadministratie en meer  pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl 
      
Oppas     Nickita Hoogenboom 06 3086 4420 
     (doet opleiding onderwijs assistent) 
 
Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl 0800 0432 dagelijks 11:00 - 21:00 uur 
 
Telefonische hulpdienst   088 - 07 67 000 
 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 
 

Vliegherrie.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   088 9720 200 (ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur) 
 
Biologische volkstuintjes Lijnden wvhoorn@quicknet.nl  


