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Agenda 

zo 30 jan 11.00 uur  Kerstbomen-lootjes inleveren, Hoofdweg 64 

ma 14 febr    Valentijnsdag 

za 20 febr    Begin voorjaarsvakantie 

wo 16 maart    Gemeenteraadsverkiezingen 

zo 20 maart   Begin van de lente 

zo  27 maart 02.00 uur  Begin zomertijd: 02.00 wordt 03.00 uur 

 

Bijzondere ophaaldagen huisvuil en gft 

ma 28 maart Lijnden oostzijde gft + takkendag 

wo 30 maart Lijnden west+B’liede gft + takkendag  

 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

di   8 febr 09.00 - 10.30 Badhoevedorp, parkeerplaats t.o. Blokker 
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elke week activiteiten 

 

maandag 20.00 uur Klaverjassen in het Verscholen Vossennest 
    Tijdens de wintermaanden aanvang 14.00 uur 
 

 

 

 

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      9.30 uur Bridgeclub “Ontspanning” 

 

zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 
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Van de redactie 
 
Corona beheerst ons leven al bijna twee jaar. We passen ons steeds aan de 
opgelegde maatregelen aan. Maar inmiddels weten we niet eens meer precies 
hoe het vorig jaar rond deze tijd was.  
 
Wij lazen in een Boeselijn van januari 2021:   
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 hier toe kunnen aanpassen.  
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 
weten wat de sociale gevolgen van deze pandemie op Lijnden en Boesinghe-
liede is geweest.  
Tot die tijd blijven wij, corona of niet, ons best doen om een mooie Boeselijn uit 
te geven. 
 
Deze week was het spannend wat voor versoepelingen er zouden komen m.b.t. 
het coronabeleid. 
Gelukkig zijn velen verheugd dat de openingstijden voor de horeca en de 
theaters zijn verruimd.  En geven deze veranderingen weer de mogelijkheden 
voor o.a. de ouderensoos en toneelvereniging Genesius om met hun activiteiten 
door te kunnen gaan. Het zou toch een feestje zijn als Genesius eindelijk hun 
toneelstuk ‘de Fanclub‘ voor het voetlicht mag brengen?  En dan met bal na!.  
Tja, maar dat laatste zal wel niet mogen. Wel leuk om even te dromen wat we 
allemaal weer zouden willen. Helaas is het nog niet zover en zitten veel mensen 
thuis opgesloten in quarantaine. Zoals iedereen kan volgen in het nieuws zijn er 
tenslotte recordaantallen  besmettingen. Maar we snakken naar meer 
bewegingsvrijheid en weer los te mogen.  
 
Of het ook iets met corona te maken heeft is niet duidelijk, toch ziet Dorpsraad 
Lijnden de animo voor het werk wat zij verrichten afnemen. De jaarvergadering 
van de vereniging is nauwelijks bezocht. Het tijdstip van de vergadering was 
niet gunstig, maar toch was de opkomst een bevestiging voor onze Dorpsraad 
om drastische beslissingen te nemen voor de toekomst. In deze Boeselijn leest 
u hier meer over.  
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De afgelopen 2 jaar zijn niet bevorderlijk geweest voor het sociale leven in onze 
samenleving en voor Lijnden en Boesingheliede in het bijzonder.  Doordat we 
vaak de deur niet uit konden of mochten  zijn we meer op onze eigen 
huishoudens terug geworpen geweest en was de noodzaak minder  om ons 
club en verenigingsleven in stand te houden.  
 
Landelijk is het ledenaantal van veel verenigingen gekelderd in de afgelopen 2 
jaar. Wij lijken nu een beetje uit de pandemie te komen en hoe onze toekomst 
er uitgaat zien is onzeker. Duidelijk is wel dat onze behoeftes  in sociaal contact 
in het corona-tijdperk in grote maten is veranderd. 
 
Wij zijn met de 44e jaargang van de Boeselijn bezig, nog steeds hebben wij er 
zin in om een leuk en nieuwswaardig buurtblad te maken, maar net als de 
dorpsraad kan het een keertje op zijn.  
En wat dan komt???.... de tijd zal het leren! 
 

Veel leesplezier in uw Boeselijn 

De redactie 

 

 

 

 

Op het industrieterrein staan veel 
winterbloeiende prunussen  

 

Ook zagen we sneeuwklokjes bij het 
speeltuintje en op het grasveld voor het 
gemaal  
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Nieuws van de dorpsraad 

Allereerst wensen wij u 
een Gelukkig Nieuwjaar en een gezond 2022. 

 
Helaas ook dit jaar, vanwege de coronamaatregelen GEEN WINTERBORREL. 
Hopelijk ontmoeten wij u tijdens andere gelegenheden in en om Lijnden en 
Boesingheliede. 
 
DORPSRAAD GAAT MINDEREN 
Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 29 november 2021 hebben we 
besloten tot wijzigingen in de werkzaamheden van de dorpsraad. 
Aanpassen aan de omstandigheden en de tijd zou je het kunnen noemen. 
Maar ook op weg gaan naar een opheffing van de vereniging dorpsraad 
Lijnden. 
 
De dorpsraad is veel tijd (en ergernis) kwijt om via gebiedsmanagement zaken 
te veranderen of voor elkaar te krijgen voor ons dorp. Vaak worden (assistent-) 
gebiedsmanagers weer in een ander rayon aan het werk gezet, terwijl ze een 
dossier niet hebben overdragen aan hun opvolger. Dan begint de hele zaak 
weer van voor af aan opnieuw te draaien.  
 
Maar het ligt niet alleen aan gebiedsmanagement. Zij komen op hun beurt heel 
vaak voor gesloten deuren te staan op het gemeentehuis. Er gaat maar geen 
frisse wind waaien door het gemeentehuis, hoewel het ons wel jaren geleden is 
toegezegd. 
Dit werkt voor gebiedsmanagement, maar ook voor de dorpsraad heel 
frustrerend. Daarom hebben we besloten het overleg met de gemeente tot een 
minimum te beperken. Dat scheelt ons lange vergaderingen, die uiteindelijk 
steeds weer tot weinig resultaat leiden. 
 
Maar ook in ons dorp is het functioneren van de dorpsraad veranderd. Voor een 
door de dorpsraad georganiseerd evenement loopt niet meer een heel dorp 
warm. 
We hebben allemaal ook zoveel andere dingen buiten het dorp, die 
interessant(er) zijn. We kunnen het u niet kwalijk nemen. Bovendien zijn veel 
bewoners heel goed in staat zelf hun zaken te regelen, daar hebben ze geen 
dorpsraad voor nodig. 
 
We heffen de dorpsraad niet meteen op, maar minimaliseren onze taken flink. 
Het bestuur is teruggebracht tot 3 bestuursleden: Inge Visser, Jos Weel en Joop 
Baars.  
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De oud-bestuursleden Angelique Vrijbloed en Connie Ottenhof hebben 
toegezegd dat ze bepaalde zaken nog wel willen blijven regelen, bijvoorbeeld 
een burendag. Tenminste… zolang u laat zien, dat u zoiets op prijs stelt. 
 
Het bestuur zal de meeste zaken voortaan onderling per mail regelen, dus geen 
maandelijkse vergaderingen meer. 
 
Wat blijven we nog wel voortzetten: 
- Een jaarvergadering houden (moet statutair) tot we de vereniging opheffen. 
- Subsidies aanvragen voor de website en het dorpsblad De Boeselijn. 
- Een winterborrel en burendag organiseren, zolang er belangstelling voor is. 
- De ouderensoos blijven organiseren en daar subsidie voor aanvragen. 
- Het huren/verhuren van de volkstuintjes regelen. 
- Subsidie aanvragen voor de 2 verlichte kerstbomen en die ook plaatsen. 
- Het inzamelen van de kerstbomen, begin januari. 
 
Er zal een tijd komen dat je iets moet gaan afbouwen, als er geen draagvlak 
meer voor is. En er nog wel een paar mensen zijn om dat afbouwen netjes te 
regelen. Dan kunnen we de vereniging dorpsraad Lijnden opheffen. 
 
Mocht u toch nog zaken uit uw omgeving geregeld willen zien, dan kunt u het 
ook via de gemeentelijke website ”melden”, dat werkt vaak nog beter dan via 
gebiedsmanagement. Bent u niet zo thuis op de website van de gemeente, dan 
kunt u zaken ook telefonisch melden bij de gemeente: 0900 1852. 
 
GEEN CONTRUBITIE 
De dorpsraad heeft besloten om dit jaar geen contributie te vragen aan de leden 
van de dorpsraad (als inwoner van Lijnden en Boesingheliede bent u 
automatisch lid). De reden hiervoor is dat wij ondanks dat wij afgelopen jaar 
weinig hebben kunnen organiseren vanwege corona en de coronamaatregelen 
wij toch de subsidies van de gemeente volledig hebben mogen ontvangen. 
Wij hopen in 2022 wel weer één en ander te kunnen organiseren. 
 
KERSTBOMEN 
Ook dit jaar hebben wij in beide kernen, Lijnden en Boesingheliede, weer een 
kerstboom met verlichting kunnen plaatsen. In Boesingheliede stond deze op de 
bekende plek bij garage Van Vugt op de hoek van de IJweg en de Schipholweg. 
En in Lijnden op de hoek van de Lijnderdijk en Hoofdweg westzijde.  
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JAARVERGADERING 29 NOVEMBER 2021 
Vanwege de coronamaatregelen en het herstel van de Vluchthaven na de 
brand, duurde het afgelopen jaar lang voordat wij een jaarvergadering over 
2020 konden houden. Omdat wij als vereniging dit wel verplicht zijn en de 
vergadering over 2020 in 2021 moet plaatsvinden, hielden wij deze 
jaarvergadering op maandag 29 november 2021. En dan ook nog van 16.00 tot 
17.00 uur, later mocht niet. 
 
Toch waren er naast de meeste bestuursleden nog 3 bewoners die voor deze 
jaarvergadering naar de Vluchthaven kwamen. Wij willen deze drie bewoners 
bedanken voor hun inbreng. 
 
Kort werden de financiën van 2020 doorgenomen. En de meldingen bij de 
gemeente. Er kwamen nog een paar nieuwe vragen aan de gemeente bij. Deze 
hebben wij inmiddels naar de gemeente gemeld. En op sommige zaken zijn er 
antwoorden gekomen. Hierover is een apart stuk opgenomen in deze Boeselijn.  
We hebben het nog even over meer bomen in Lijnden en omgeving gehad. 
Maar dat wordt zover wij kunnen bekijken ook een eindeloos verhaal. 
 
Het belangrijkste vergaderpunt, namelijk het langzaamaan verdwijnen van de 
dorpsraad is hiervoor al in de Boeselijn beschreven.  
De maaltijd na de vergadering kon vanwege de coronamaatregelen helaas ook 
niet doorgaan. 
 
OVER ONZE WEBSITE 
Onze Website willen we zo lang mogelijk proberen actueel te houden. Dus voor 
meer informatie over Lijnden en Boesingheliede kunt u (nog steeds) 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. 
We nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld eerder uitgekomen edities van de Boeselijn op de 
website teruglezen, dan hoeft u deze niet allemaal te bewaren. 
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oUDERENSOOS LIJNDEN 

De afgelopen tijd hebben we weer een paar maanden op de soos kunnen 
kaarten. En hadden we al plannen om er vlak voor de Kerst een gezellige 
afsluiting van het jaar van te maken! 
Maar helaas.. het corona-monster stak er weer een stokje voor.  
 
Gelukkig hadden we vlak voor de sluiting nog een leuke middag. 
Wil Blauwhoff had een leuke ode gemaakt en dit voorgedragen (met behulp van 
de stem van Piet Gorter) voor de organisatie van de  kaart-soos  (Rechell, Joop, 
Joke en Ria). 
We werden luid toegezongen en het refrein werd door iedereen ook uit volle 
borst meegezongen!  
We kregen rode wangetjes van al die lof uitingen, erg leuk! 
 
Op 18 december, net voor de  lockdown inging, was er nog een heel gezellige 
kerstborrel door Maatvast georganiseerd. 
Alle gebruikers van de Vluchthaven waren uitgenodigd, zo konden we ook 
elkaar eens ontmoeten. Het was leuk dat de ouderensoos goed 
vertegenwoordigd was. 
 
Helaas kregen we het droevige bericht in januari, dat Siep de Wilde, die altijd 
graag kwam kaarten, na een ziekbed is overleden. 
 
Inmiddels lijkt er weer licht aan de horizon te verschijnen, want zoals het er nu 
naar uitziet kunnen we met een week of 2 weer gezellig in De Vluchthaven bij 
elkaar komen. 
 
Groetjes,  
 
Ria 
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Genesius 
 
Hallo allemaal, 
 
Hierbij een berichtje van onze toneelvereniging. 
Allereerst hopen we dat iedereen  de feestdagen op een gezonde, rustige en 
liefdevolle manier is doorgekomen, vol hoop voor een coronavrije  toekomst. 
 
We blijven optimistisch, onze eerste bestuursvergadering staat al gepland op 
dinsdag 25 januari. 
 
Inmiddels weten we dat we weer gebruik kunnen maken van de Vluchthaven, 
en we hebben met Tine van Maatvast uitgebreid gesproken over licht en geluid 
tijdens onze uitvoeringen. 
 
We weten nog niet of we in maart/april dit jaar weer mogen of kunnen spelen 
i.v.m. corona maatregelen. Hoewel we er alles aan zullen doen om weer aan de 
slag te gaan, kunnen we niks met zekerheid zeggen. 
 
Maar de bedoeling is dat we weer beginnen met repeteren, zodat we straks 
weer startklaar staan om eindelijk ons toneelstuk “De Fanclub” te presenteren. 
 
We dromen er al van om dan ons publiek weer te mogen begroeten, want het 
weerzien met ons publiek begint zo langzamerhand op een reünie te lijken. 
 
We  denken dan aan een oud chinees spreekwoord dat zegt: 
Al is de toekomst nog zo onvoorspelbaar, we hoeven hem niet te vrezen, 
want voor een echt hele leuke avond moet je in De Vluchthaven wezen. 
 
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op onze uitvoeringen wanneer 
dan ook. 
En bedenk:  wat in het vat zit verzuurd niet, 
  en oude liefde roest niet. 
 
Tot ziens 
Bestuur en leden van toneelvereniging Genesius 

 



____________________________ ____________________________ 

 

- 11 - 
 

Familieberichten 
 
6 januari is Siep de Wilde op 86 jarige leeftijd  overleden. Hij is jarenlang 
werkzaam geweest bij / voor / op het gemaal De Lijnden. 
 
Tot een paar jaar gelden zag je Siep vaak fietsend zijn hond uitlaten.  
 

Siep en zijn vrouw Corry  waren DE  ‘’vader en moeder’ van Korfbalvereniging 
Badhoevedorp. 
 

De laatste jaren was Siep een vaste bezoeker van de ouderensoos in de 
Vluchthaven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Op 24 december is, op 50 jarige leeftijd, Dariusz Baryszweski uit de Nieuwer-
kerkerstraat overleden. Op 30 december is hij, na een afscheidsdienst in het 
Vossennest, begraven op de begraafplaats Franciscus van Sales. 
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Schilderclub 
 
Beste inwoners van Lijnden en Boesingheliede,  
 
Sinds het uitkomen van de laatste Boeselijn is er niet heel veel gebeurd op onze 
schilderclub.   
Door de lockdown hebben we niet veel geschilderd natuurlijk. Maar sinds 20 
januari zijn we weer begonnen. Hoewel met weinig mensen door ziekte en zo, 
was het vanouds gezellig. En ook de creativiteit borrelde weer op.  
 
We hopen maar dat we nu gewoon door kunnen gaan tot de zomer.   
En nog steeds zoeken we mensen die ook zin hebben om hun creatieve kant te 
ontwikkelen. Zoals bekend wordt er geen les gegeven, maar we kunnen elkaar 
helpen en advies geven. 
 
De kosten zijn laag. We betalen samen de kosten van de huur. En die huur is 
laag omdat we een heel forse korting krijgen.  
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom om op dinsdagochtend te komen kijken in de 
Vluchthaven. Ook telefonisch contact is mogelijk.  
Ik ben bereikbaar op tel.nr. 06 207 17736 of  020 - 785 99 42.  
 
 
Dan nog even iets persoonlijks: 
  
Sinds begin december ben ik weg uit Lijnden.  
Na 50 jaar op dit mooie plekje gewoond te hebben ben ik verhuisd naar een 
appartement in Badhoevedorp. Wel met tuin, maar makkelijker in onderhoud.  
Mijn adres is Thomsonstraat 61 in Badhoevedorp.   
Dus nog heel dichtbij.  
 
Groeten  
 
Arien Klomp  
Schilderclub Lijnden  
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De vluchthaven 
15 December 2020 is de datum dat de brandweer ´s middags bij de Vlucht-
haven stond. Er was water in de meterkast gekomen, wat tot brand leidde. 
Enorme rookontwikkeling was het gevolg. De brandweer zette, na het blussen, 
de deuren open en een grote ventilator in de zaal, om al die rook wat weg naar 
buiten te blazen. Maar na een tijdje gingen de deuren weer dicht, en vertokken 
de hulpdiensten. 
 
En toen begon een langdurig traject: Wie gaat de schade herstellen (en 
betalen), en wat zeggen (en doen) gemeente, Maatvast en de verzekering. 
 
Maar nu, een jaar later is de meterkast vernieuwd, het interieur opgeknapt, de 
wanden geschilderd, en hangen er vrolijke schilderijen aan de muur.  
 
Om dit te vieren werd door Maatvast een feestelijke bijeenkomst georgani-seerd 
op donderdag 16 december voor alle gebruikers van dorpshuis de Vluchthaven.  
Tine Buys en Petra Zwetsloot waren gastvrouw 
namens Maatvast, twee vrijwilligsters achter de bar 
zorgden voor de nodige lekkernijen en  een gezellige 
groep gebruikers waren aanwezig.  
Onder leiding van Petra werd een voorstelrondje 
gedaan, waarin ieder kon vertellen wat zijn of haar 
binding met het gebouw was. 
 
De Vluchthaven: klein genoeg om knus te zijn, groot 
genoeg om een groep te kunnen voorzien.  
De meeste gebruikers waren blij dat het gebouw weer bruikbaar is, en alle lof 
aan Tine dat het zo mooi opgeknapt is. Iedereen, van de ouderensoos, de 
toneelvereniging Genesius, de dorpsraad en de Jeu de Boulevereniging, vond 
het gezellig zo met elkaar te kunnen zijn. (Net voordat alles weer dichtging voor 
de kerst-lockdown). 
 
Er zijn natuurlijk altijd nog wensen voor verbetering, zoals de toiletgroep, 
voordeur en muziekinstallatie. 
 
Later op de middag werd Tine door Joop Baars namens de dorpsraad in het 
zonnetje gezet met mooie woorden en een bloemenbon. 
 
We hopen dat er weer veel gebruik gemaakt kan worden van ons dorpshuis. 
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Website dorpsraad 
 
Onderstaand een kleine bijdrage van deze ex-Lijndenaar: 
 
Als je 18 jaar in Lijnden hebt gewoond, dan blijven er altijd nog wel verbingen 
bestaan met de mensen waarmee ik destijds in de Dorpsraad zat. Dat gaat dan 
vaak over digitale verbindingen zoals de mailadressen die nog actief zijn op het 
oude account.  
 
Communicatie met Joop Baars over het aanhouden van die oude mailadressen 
leidde tot een mailtje waarbij ik erop werd gewezen dat de oude website 
www.dorpsraadlijnden.nl niet langer in de lucht was.  
 
Dat was (en is) uiteraard niet de bedoeling, zeker niet gezien de vele malen dat 
de oude fotopagina’s destijds werden geraadpleegd.  
Het probleem is inmiddels verholpen (typefoutje van mijn kant). Er zijn nog wat 
schoonheidsfoutjes die eruit gehaald moeten worden, maar de meeste zaken 
werken weer als vanouds.  
 
Het betreft informatie vanaf 2003 t/m juni 2016. Zonde om dat allemaal weg te 
gooien natuurlijk. Ik hoop dat ik hiermee mijn oud-dorpsgenoten een plezier heb 
gedaan. Voor opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar 
webmaster@dorpsraadlijnden.nl 
 
Hartelijke groet, 
Louis van Daalen 
 
 
 
 
Naschrift van de redactie: 
Louis en Kasja zijn in 2019 naar Medemblik 
verhuisd. 
Helaas is Louis erg ziek. 
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Moestuinen Lijnden 
 

Terwijl de meeste moestuinen nog in winterrust liggen, zijn veel tuinders al druk 
in de weer met de teeltplannen voor het volgende seizoen. Vooral voor de drie 
Lijndenaren die vanaf 2022 met hun nieuwe moestuin kunnen beginnen is het 
spannend. Zij hebben alle drie weinig tot geen ervaring met moestuinieren. Ze 
vragen zich misschien af hoe ze hun nieuwe moestuin kunnen inrichten, welke 
groenten ze gaan verbouwen en welke aanpak ze hiervoor kiezen.  
 

Als beginnende moestuinier kun je afhankelijk van de energie die je erin kunt 
stoppen, misschien beter klein beginnen met enkele moestuinbedden en het 
telen van gemakkelijke groenten, zoals snijsla, radijs, courgette, pompoen, rode 
biet en tuinkers. Je kunt je tuin zo organiseren dat je hem later makkelijk uit kunt 
breiden met extra tuinbedden en het groenteassortiment elk jaar verder 
uitbreiden. 
 

Wisselteelt  
Als je je tuin zonder chemische bestrijdingsmiddelen en op biologische wijze wilt 
gaan telen, is het belangrijk te zorgen voor gezonde planten en daarvoor is een 
goede bodem essentieel. Om te voorkomen dat er ziektes ontstaan in de 
planten is het werken met wisselteelt aan te bevelen. Een jaarlijkse 
vruchtwisseling zorgt ervoor dat een gewas maximaal eens in de vijf jaar op 
dezelfde plek wordt geteeld, waardoor de bodem bestand blijft tegen ziektes.  
 

Groenten worden ingedeeld naar bepaalde kenmerken die ieder hun eigen 
voedingsbehoefte en ziektegevoeligheid kennen. Het is handig om de moestuin 
in te delen in verschillende stukken, en elk stuk te reserveren voor een 
bepaalde plantengroep, zoals vruchtengewas, bladgewas, koolgewas, 
wortelgewas, aardappelen en peulvruchten.  
 

Het principe van wisselteelt is dat elke plantensoort elk jaar een bed opschuift 
naar een volgend bed. Deze zogenaamde wisselteelt pas je toe om ziektes te 
voorkomen, waardoor je het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
vermijd. 
 

Mensen die ook graag hun eigen groenten telen kunnen zich opgeven voor een 
moestuin door een email te sturen naar wvhoorn47@gmail.com. Voorlopig is er 
nog wel een wachtlijst. 
Als je zelf wat ruimte hebt kun je in de tussentijd misschien ook al in je eigen 
tuin beginnen in een bak of op een zonnige plek in je siertuin, maar je kunt ook 
al heel wat groenten kweken in potten.  
Vanaf februari kunnen de eerste zaden worden voor-gezaaid, zoals tuinbonen, 
pepers en paprika’s. 

Wiet van Hoorn 
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  Nieuws van de dorpsraad 

MELDINGEN BIJ DE GEMEENTE  
Eerst de punten die al langer op de agenda staan en waar 
nog geen antwoord op is gekomen, een aantal punten staan 
inmiddels al een paar jaar, steeds weer op deze agenda: 
 
Straat-racen in en om  het dorp. Hierover is door diverse mensen al vaker bij 
de gemeente geklaagd. Wat zijn de mogelijkheden handhaven en/of snelheden 
te meten?  

Als u iets ziet of hoort dit graag melden bij de politie, Dit kan via 0900 8844 
of via Meldt Misdaad Anoniem (dat een betere optie lijkt) 0800 7000. 

 
Verlichting van het gemaal. 
 
Openbare laadpaal parkeerplaatsen Vluchthaven 
 Dit is door Stichting Maatvast inmiddels bij de gemeente aangevraagd. 
 
Drainage VOSterrein en nieuwe speeltoestellen 
 De tekeningen en wensen van de kinderen van september 2018 zijn 
 opnieuw naar de gebiedsmanager gemaild. Helaas is deze gebieds-
 manager per 1 januari 2022 niet meer werkzaam bij de gemeente 
 Haarlemmermeer. Misschien pakt de nieuwe gebiedsmanager dit op. 
 In ieder geval zijn de tekeningen en wensen ook al naar de nieuwe 
 gebiedsmanager, Paul Heuberger, gemaild. 
 
Nieuwe punten naar aanleiding van de jaarvergadering: 
 
Parkeren op het bedrijventerrein:  
Sinds enige tijd is het niet meer mogelijk om te parkeren op de grote 
parkeerplaats in het midden van het bedrijventerrein en langs de wegen daar. 
Toch verwees de gemeente ons bij evenementen in Lijnden en bij werkzaam-
heden aan de weg voorheen naar dit parkeerterrein.  
 
Hierover hebben wij navraag gedaan bij de gemeente en bij het 
Parkmanagement. Van de gemeente hebben wij nog niets gehoord.  
Wel van het Parkmanagement van Vereniging Airport Business Park Lijnden, zij 
antwoorden: “Alle parkeerplaatsen op het park zijn eigendom van de eigenaren. 
Voertuigen die geparkeerd staan op de openbare weg of stoep worden bekeurd. 
Dit geldt voor iedereen dus ook voor de ondernemers.” 
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Fietsstraat (Hoofdweg Oostzijde):  
Onze vraag: “Aan het begin staat een 30-km bord en het asfalt is rood. Toch is 
dat voor veel bestuurders geen reden om de snelheid te matigen. Zouden er 
mogelijk "witte fietsen" op het rode asfalt aangebracht kunnen worden? Het zou 
kunnen helpen, als die markeringen om de 100 meter worden aangebracht.” 
 
Antwoord gemeente: “Wij gaan geen extra fietssymbolen aanbrengen ter hoogte 
van de fietsstraat. Deze is zodanig ingericht en bebording aanwezig dat de 
automobilist hierop gewezen wordt!  
Dit betreft verkeersgedrag en de meesten zullen dus niet reageren op de 
eventueel extra aangebrachte fietssymbolen.  
Ik verzoek u contact op te nemen met de desbetreffende wijkagent. Die kan 
handhaven op rijdend verkeer, waar dus ook snelheid onder valt.  
Misschien kunnen zij verkeerscontrole uit laten voeren door de collega’s van het 
verkeersteam.” 
 
Bomen:  
We komen voor nieuwe locaties voor boomaanplant tot 2 gebieden in Lijnden: 
langs de T106 en langs de Veldweg (Hoofdweg ) 
 
Tevens hebben wij, ook naar aanleiding van de discussie hierover tijdens de 
jaarvergadering, aangegeven liever 
geen kastanjebomen en populieren te 
willen.  
Kastanjebomen blijken het op de 
gronden rond Lijnden niet erg goed te 
doen en populieren groeien erg hard 
en worden daardoor snel hoog.  
Zodat bij de eerste de beste storm de 
bomen omwaaien.  
 
Ons voorstel is walnotenbomen of 
andere, liefst vruchtdragende, bomen. 
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Collecte Hersenstichting 
 
Beste dorpsgenoten,  
  
Een klein jaar geleden overleed mijn 81 jarige vader aan een longontsteking. 
Die longontsteking was hem waarschijnlijk niet fataal geworden als hij geen 
Parkinson had gehad. Deze hersenziekte kent meestal een heel langzaam 
verloop waarbij steeds meer spieren gaan disfunctioneren.  
Mijn vader heeft een heel lang en gelukkig leven gehad en wij hebben het 
kunnen accepteren zoals het is gegaan. In veel andere situaties pakt dit anders 
uit.  
Zo kreeg mijn vaders vader op 40-jarige leeftijd al Parkinson en ik heb hem 
nooit anders gekend dan een bevende en wankelende man die dankzij veel 
humor nog zin in het leven hield. 
 
Afgelopen zomer belde een vrijwilligster van de Hersenstichting bij mij aan. Zij 
vroeg mij of ik bekend was met het werk van de stichting en of ik ook vrijwilliger 
wilde worden. 
Ik dacht aan mijn vader en dat het wel heel toevallig was dat ik nu langs deze 
weg anderen zou kunnen helpen in de toekomst.  
Ik ben coördinator voor de inzamelingsactie geworden. Hetgeen inhoudt dat ik 
de actie lokaal promoot, collectanten voorzie van materiaal en zorg dat de giften 
op de juiste manier bij de stichting komen.  
Deze vrijwilligster had ook inmiddels 5 andere Lijndenaren bereid gevonden om 
de collectebus te gaan hanteren.  
 
Zo komt er dus tussen 31 januari en 5 februari 2022 een dorpsgenoot bij u aan 
de deur. We hopen dat door deze 'bekenden' meer aandacht en begrip voor de 
noodzaak van deze collecte wordt gekweekt.  
 
Meer onderzoek en informatie kan helpen deze en andere hersenziekten 
vroegtijdig te herkennen en een juiste behandeling te bieden. Hiervoor is de 
opbrengst van de jaarlijkse collecte bedoeld die eind januari 2022 van start 
gaat. 6 Vrouwen uit uw dorp zetten zich in om geld in te zamelen voor dit doel. 
Wij rekenen op jullie sympathie en giften. 
  
Tabitha van Hove 
Hoofdweg 80 te Lijnden 
vrijwilliger jaarlijkse  
collecte Hersenstichting 
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  Het verscholen vossennest 

Beste bewoners van Lijnden 
 
Velen van u zullen weten dat sv VOS de Handbal vereniging in Lijnden is. Maar 
nu er in Zwanenburg gespeeld wordt, wordt  er gedacht dat ze niet meer in 
Lijnden gevestigd zijn. Dat is dus niet zo.  
 
Het clubgebouw ‘het Verscholen Vossennest’ aan de Raasdorperweg  28 a, 
wordt altijd nog door de vereniging gebruikt. 
 
Zo wordt er iedere maandagavond gekaart (klaverjassen). Nu, tijdens de winter 
is het op maandagmiddag vanaf 14.00 uur (vrije inloop). En natuurlijk tot alle 
spelletjes  klaar zijn.  
 
Op de dinsdagavond wordt er bridge-les gegeven. 
 
In het weekend wordt er soms van het gebouw gebruik gemaakt door leden van 
de waterpolovereniging ‘De Waterwolf’.  
Regelmatig wordt de zaal gebruikt voor een feestje. Men krijgt dan de 
mogelijkheid om het gebouw af te huren.  
 
Als iemand (nieuwe) ideeën heeft om een ruimte te huren, en hiervoor niet in 
ons Dorpshuis de Vluchthaven terecht kan, is het wellicht een mogelijkheid van 
het Verscholen Vossennest gebruik te maken. 
 
Je kunt dan contact op nemen met de beheerder  
 
Jos Weel  
tel. 0653142248. 
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          Kerstbomen inzameling 

. 
KERSTBOOMINZAMELING verloting 
Op 8 januari was de jaarlijkse kerstboom-inzameling in 
Lijnden. Tussen 11.00 en 12.00 uur konden de kerstbomen 
worden ingeleverd bij de container op het Lijndenplein. 
Er werden ruim 50 bomen ingezameld.  
Een aantal kinderen was erg actief en hadden de week ervoor al veel werk 
verricht door afspraken te maken om de bomen bij buren en andere 
dorpsbewoners op te halen.  
Zo werd hun tuin een (tijdelijke) kerstbomenopslagplaats. 
 
De kinderen kregen voor iedere boom een lootje en een snoepje. Voor de 
volwassenen was er ondertussen glühwein. Netjes in papieren bekertjes “To 
Go”. Toch even een gezellig buren-moment. 
 
Helaas kan er geen Winterborrel worden georganiseerd, waar de prijzen kunnen 
worden uitgereikt. Daarom hebben we besloten om het op dezelfde manier te 
regelen als vorige jaar. We hebben de winnende lootjes getrokken waarop 
verschillende geldprijzen zijn gewonnen: 
 
De winnende loten:  Hoofdprijs van € 10,- voor lotnummer 844. 
          en 3 prijzen van €   5,- voor lotnummers 814, 823 en 848. 
 
Verder zijn er prijzen gevallen op de volgende lotnummers: 
802, 803, 805, 807, 808, 809, 811, 812, 816, 818, 819, 824, 826, 831, 833, 834, 
835, 836, 837, 841, 845, 850, 851 en 852. 
 
Als je een prijs hebt 
gewonnen dan kun je 
zondag 30 januari om 
11.00 uur je prijs komen 
ophalen op Hoofdweg 
64 in Lijnden.  
Neem wel je winnende 
lot mee! 
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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 
 

www.meldmisdaadanoniem.nl  0800 7000 
 

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) 
 

Moestuinen Lijnden   Wvhoorn47@gmail.com  


