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De volgende uitgaven is rond   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 rondje afval-rapen leverde 

al snel een vuilniszak vol op 
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Agenda 

di 12 april 19.00 Vluchthaven Informatiebijeenkomst zonnepark 

zo 17 april Pasen 

wo 27 april Koningsdag 

wo   4 mei Dodenherdenking do  5 mei   Bevrijdingsdag  

zo   8 mei Moederdag 

do  26 mei Hemelvaartsdag 

zo   5 juni Pinksteren 

 

(Bijzondere) ophaaldagen restafval, gft en kleding 

do 14 april Lijnden oost/ west+B’liede kleding en textiel ophaaldag 

ma 18 april Lijnden oostzijde geen gft ophaaldag 

wo 20 april Lijnden oostzijde vervangende gft-ophaaldag 

wo 27 april Lijnden west+B’liede geen gft ophaaldag 

vr 29 april Lijnden west+B’liede vervangende gft-ophaaldag 

ma   2 mei Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 

di   3 mei Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 

di 30 mei Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 

di 31 mei Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 

za   4 juni Lijnden oostzijde vervangende gft-ophaaldag 

ma   6 juni Lijnden oostzijde geen gft ophaaldag 

do 16 juni Lijnden oost/ west+B’liede kleding en textiel ophaaldag 

 

 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

di   5 april 12.30 - 13.00 uur  Lijnden, Vluchthaven  

di   5 april 13.15 - 13.45 uur  Bushalte Boesingheliede  

di 19 april 09.00 - 10.30 uur Badhoevedorp, parkeerplaats Blokker 
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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      9.30 uur Bridgeclub “Ontspanning” 
 

zaterdag 13.00 uur Jeu de Boules 

 

 

*-*-*-*-* 
 
 

kerstbomen 
 

 

Zondag 30 januari rond 11.00 uur konden de lootjes van 
de kerstbomenactie worden ingeleverd. 
 
Op de tafel lagen alle nummers waar een prijs op was 
gevallen. Aan de achterkant zat het geldprijsje geplakt. 
Zo was het allemaal goed te overzien. 
 
Het was gelijk weer een 
gezellig moment met 
buren die elkaar even 
spraken, zo op een 
gewone zondagmorgen, 
op straat.  
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Van de redactie 
 
Alle coronamaatregelen zijn (bijna) afgeschaft.  
We mogen en kunnen weer leven als van ouds. En toch lukt dat niet want de 
wereld is veranderd  nadat  2 jaar lang Covid-19 onder ons was. De wereld is in 
spanning door de oorlog in Oekraïne.  Prijzen voor ons levensonderhoud reizen 
de pan uit. We leven in een nieuwe werkelijkheid. En daar mogen wij ons op 
aanpassen. 
 
Voor Lijnden en Boesingheliede komen ook grote veranderingen aan. 
Er is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de Lijndenhof. Dit is het 
gebied van de voormalige A9, richting Badhoevedorp. Waarschijnlijk wordt dit 
jaar begonnen met de bouw.  
Een hypermodern en duurzaam logistiek centrum is hier gepland.  
Op milieuvriendelijk manier moet de distributie van goederen hier gaan 
plaatsvinden. 
In praktijk wordt het een verzamelgebouw waar van verschillende leveranciers 
de goederen samen gaan komen en verdeeld worden om ze te kunnen 
bezorgen bij vooral de klanten in Amsterdam. Hierbij zal voornamelijk gebruik 
worden gemaakt van elektrische vervoermiddelen.  
 
Om dit gebied bouwrijp te maken is het gebied afgezet met hekken en kunnen 
veel hondenbezitters uit Lijnden geen gebruik meer maken van dit gebied om 
hun viervoeter te laten rennen.  
 
En ook de oeverzwaluwen, die hier enkele jaren nestelden, zijn verdreven. Zij 
moeten op zoek naar een nieuwe plek voor hun nest. Helaas,  want het gebied 
werd juist een mooi ruig natuurgebied voor flora en fauna en dat in onze steeds 
drukker wordende omgeving. 
 
Komende dinsdag 12 april is er een voorlichtingsavond in de Vluchthaven voor 
de plannen voor een park met zonnepanelen.  
Deze zijn gesitueerd op het stuk  land aan de zuidzijde van de Schipholweg. 
(Het gebied tegenover ons Dorpshuis, zeg maar)  
 
Gezien de hoge gasprijzen en de oorlog met Rusland een mooi initiatief om 
onze eigen energie op te wekken. De Gemeente Haarlemmermeer heeft zich 
als doel gesteld om te verduurzamen en meer groene energie op te wekken 
binnen de gemeente grenzen.   
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Vragen die opkomen zijn o.a.  
- Komt de opgewekte energie wel ten goede aan de bewoners van 
Haarlemmermeer? 
- Vinden we een akker met zonnepanelen een mooi gezicht?   
- Wat gebeurt er met de weerkaatsing van het geluid van de stijgende en 
dalende vliegtuigen?   
- Hebben wij nog enige inspraak of is alles al besloten?   
 
Kortom, zijn wij als dorpsbewoners blij met dit Park?  
 
Eigenlijk is dit het laatste stukje “vrije” grond met uitzicht vanuit Lijnden, want we 
zijn nu ongeveer geheel ingebouwd met huizen, bedrijfspanden, wegen en 
startbanen…… Reden voor een zinvolle vergadering komende dinsdag. 
 
En wat gebeurt er nog meer in onze buurt?   
Alle verenigingen en clubs draaien weer als vanouds.  
Toneelvereniging Genesius heeft de vorige uitvoering naar november 
verschoven, om zo meer tijd te hebben om hun nieuwe stuk te kunnen 
repeteren.  Al deze nieuwtjes  en meer kunt u verderop in de Boeselijn  lezen. 
 
Voor het volgende nummer ontvangen wij graag uw inbreng over alles wat u 
bezig houdt en nieuws wat u graag wilt delen.  
Tevens ontvangen wij graag  bericht over de  
geslaagden uit onze dorpen.  
Dan publiceren wij deze in 
het juni-nummer. 
 
Voor nu veel leesplezier 
in uw Boeselijn 
De redactie 
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Nieuws van de dorpsraad 
 

Er is geen nieuws van de Dorpsraad. 
 

Indien u klachten heeft over uw omgeving, als er bijvoorbeeld vuil gestort is in 
openbaar gebied, of als een lantaarnpaal buiten werking is, kunt u het via de 
gemeentelijke website ”melden”.  
Bent u niet zo thuis op het internet, dan kunt u zaken ook telefonisch melden bij 
de gemeente: 0900 1852 
 
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 
We nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. 

Zo kunt u bijvoorbeeld eerdere edities van de Boeselijn teruglezen. 
 

*-*-*-*-* 
 

collecte 

Hallo lieve dorpsgenoten,  
De eerste week van februari  zijn wij met een aantal vrijwilligers uit Lijnden bij 
jullie langs de deur geweest met onze collectebus van de Hersenstichting. Met 
als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Hersenstichting.  
 

Eén op de 4 Nederlanders krijgt vroeg of laat een hersenaandoening! De 
Hersenstichting zorgt dat er meer onderzoek en informatie komt over 
hersenziekten zodat deze vroegtijdig herkend kunnen worden en een juiste 
behandeling geboden kan worden.  
 

Onze actie in Lijnden was succesvol. Wij hebben 1900 euro opgehaald. Wij zijn 
in alle uithoeken van ons dorp geweest (en dat is ver). Niet alleen via de 
collectebus aan de deur, maar ook online-collecte. Een van onze 
dorpsbewoonsters heeft er met haar zoontje een heel speciale actie van 
gemaakt waarbij ook een spreekbeurt op school zorgde voor extra 
belangstelling en giften. Zij waren samen verantwoordelijk voor ruim de helft van 
de Lijndense opbrengst en zijn door de Hersenstichting extra bedankt en in het 
zonnetje gezet.  Landelijk staat de teller nu over de 2 miljoen.  
 

Het was leuk en zinvol om dit samen met ons clubje voor te bereiden en uit te 
voeren. Volgend jaar komt er een vervolg en dan gaan wij er zeker weer voor! 
 

Tabitha van Hove  

http://www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl/
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ouderensoos 
 
De ouderensoos is weer volop in bedrijf en elke week zijn er gemiddeld 
zo'n  24 mensen die gezellig komen klaverjassen. En we mochten ook 
wat nieuwe gezichten begroeten! 
Welkom. 
 
Donderdag 24 februari konden we ook eindelijk weer eens gezellig met 
zijn allen van een heerlijke boerenkool-maaltijd genieten. Sommige 
kaarters hadden hun partner uitgenodigd voor deze maaltijd.  
Alles was voortreffelijk verzorgd door Rechell. Vanwege nog geldige 
coronaregels konden we aan tafel blijven zitten. Iedereen kreeg een 
schoteltje met spekjes, worst en een bal gehakt. De boerenkool kwam 
per tafel in een schaal. Op tafel stond ook nog zuur, picallili, en jus.  
Er was ruim voldoende voor iedereen. 
Rechell had een lekker toetje gemaakt als afsluiter. 
 
 
De Paasdagen komen er weer aan. Ddonderdag voor Pasen gaan we, 
voor er gekaart gaat worden, eerst nog genieten van een Paas-lunch, 
zodat we met gevulde buikjes aan het klaverjassen kunnen beginnen. 
 
Mocht u denken: jonge dat klinkt gezellig: iedereen is welkom om mee te 
doen of zo maar eens langs te komen om te kijken hoe het allemaal 
gaat. 
 
Om 13.00 uur staat er koffie en thee klaar  
en om 13.30 uur beginnen we dan met kaarten 
 
Graag tot ziens 
 
Groetjes,  
Ria 
 

 

 

 

 

Lekkere toetjes na de boerenkoolmaaltijd  
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zonnepark 
  

TPSolar B.V.  
Melbournestraat 9, unit 7  

1175 RM Lijnden  
 
  
 

 
Aan: Omwonenden Hoofdweg en Schipholweg   Datum: 18 maart 2022  
 

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst  
 
Geachte mevrouw/meneer,  
Op dinsdagavond 12 april a.s. organiseert TPSolar een informatie-bijeenkomst 
over een zonnepark-initiatief bij de Hoofdweg en Schipholweg. 
Graag nodigen wij u van harte uit om hieraan deel te nemen.  
 
Aanleiding  
Gemeente Haarlemmermeer wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te behalen 
moeten er een aantal belangrijke stappen worden gezet.  
De gemeente zet daarom in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, 
maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken.  
 
Het bouwen van zonneparken wil de gemeente vooralsnog beperken tot één 
gebied in de Haarlemmermeer. Dit wordt een zoekgebied genoemd. Op 14 mei 
2020 is het zogeheten “Zonnecarré” (het gebied rondom Schiphol) door de 
gemeenteraad aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie. Het doel van 
de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030.  
 
Zonnepark-initiatief TPSolar  
Tot en met 31 oktober 2021 konden initiatieven binnen het Zonnecarré zich 
aanmelden bij de gemeente Haarlemmermeer.  
TPSolar heeft in deze periode een initiatief bij de Hoofdweg en Schipholweg 
aangemeld. Daarna vond bij de gemeente een loting en een globaal 
haalbaarheidsonderzoek plaats.  
 
Begin maart ontving TPSolar het bericht dat wij geselecteerd zijn en door 
mogen met de volgende stap. Samen met omwonenden, de gemeente en 
andere belanghebbenden wil TPSolar het zonnepark in 2022 verder vorm gaan 
geven.  
 
Graag willen wij daarom een informatiebijeenkomst organiseren.  
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Tijdens deze bijeenkomst informeren wij alle omwonenden over het zonnepark 
en gaan wij graag met u in gesprek over het ontwerp van het zonnepark en hoe 
u als omgeving kan participeren en meeprofiteren.  
 
❖ WANNEER:  Dinsdag 12 april 2022  

❖ TIJD:  19:00 – 20:30 uur  

❖ LOCATIE:  Dorpshuis: De Vluchthaven  

❖ ADRES: Schipholweg 649, 1175 KR Lijnden  

❖ DOEL: Informeren en meedenken over Zonnepark Hoofdweg  

❖VOOR WIE:  Omwonenden Hoofdweg en Schipholweg,    
 belangenorganisaties en overige geïnteresseerden  
 
Aanmelden  
Wij verzoeken u om zich voor deze informatiebijeenkomst aan te melden door 
een e-mail te sturen naar info@tpsolar.nl met in de titel “aanmelden 
informatiebijeenkomst Hoofdweg” plus uw naam en adres.  
 
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden via 023 741 01 44 of per post naar 
Melbournestraat 9, unit 7, 1175 RM Lijnden t.a.v. TPSolar.  
 
Achteraf ontvangen zowel alle aanwezigen, als niet-aanwezigen, een uitgebreid 
verslag van de bijeenkomst samen met de getoonde informatie. 
  
Wilt u vóór deze bijeenkomst al met ons in gesprek?  
Met een aantal bewoners hebben wij al zogeheten keukentafelgesprekken 
gevoerd. Mocht u dit ook willen, laat het ons dan vooral weten.  
 
Dit geeft u ook de mogelijkheid om één-op-één uw zorgen, wensen of vragen 
met ons te bespreken. U kunt dit bij ons aan geven door een e-mail te sturen 
naar info@tpsolar.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 023 
741 01 44.  
 
Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over deze brief, dan 
kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.  
 
We zien en spreken u graag op 12 april a.s.  
Met vriendelijke groet,  
Team TPSolar 

TPSolar B.V.       Melbournestraat 9, unit 7       1175 RM Lijnden        E: info@tpsolar.nl 
T: 023 741 01 44         KvK: 62608894       www.tpsolar.nl 
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genesius 
 

Van het toneelfront 
 
Allereerst hopen we dat u als trouwe lezer van de Boeselijn de coronaperiode 
goed hebt doorstaan. 
En ja, we bestaan nog, we mogen weer los en we hebben er ontzettend veel zin 
in. 
 
Natuurlijk zijn we enigszins gehavend omdat we zo lang ( twee jaar)  niet 
hebben kunnen spelen, en keer op keer hebben we ons er toe moeten zetten 
om de moed er in te houden. 
Maar we gaan er weer voor. In eerste instantie wilden we nu, dus in maart/april, 
weer spelen, maar de tijd was voor ons te kort om alles te organiseren. 
 
Dus het wordt november dit jaar.  
Dan gaan we eindelijk het stuk “De Fanclub” spelen. U heeft er vast al veel over 
gelezen… Uiteraard is iedereen  van harte welkom, en we verwachten dan ook 
een volle zaal. 
 
Het is voor u , als bezoeker, natuurlijk ook een ervaring om oude kennissen 
weer te ontmoeten en lekker bij te praten na de voorstellingen. 
Zoals u van ons gewend bent, spelen we altijd de laatste twee zaterdagen in 
november, zet het maar vast in uw agenda.  19 en 26 november. 
 

Wij van Genesius zijn u echt niet vergeten, 
dat menen we echt, dat mag u best wel weten. 

 
We doen ons uiterste best, ja dat zullen we wel moeten, 

om jullie in november met daverende voorstellingen te mogen begroeten. 
 

Alles wat wij ons, op deze toneelavonden, maar kunnen wensen, 
is een volle zaal met vrolijke en tevreden mensen 

 
Tot ziens allemaal 
Bestuur en leden van toneelvereniging Genesius 
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Schildersclub 
Beste mensen, 
Het is weer tijd voor het stukje in de Boeselijn.  
We zijn al weer een tijdje lekker aan het schilderen in de Vluchthaven. 
Elke dinsdagochtend om half 10 komen we daar bij elkaar met onze doeken.  
De één werkt met olieverf, de ander met acryl. Er zijn heel ervaren mensen en 
beginners. 
Maar één ding hebben we gemeen. We halen allemaal het beste uit ons zelf. En 
de schilders zelf zijn eigenlijk altijd ontevreden over hun eigen werk. Zoals ons 
lid Tiny zegt: “Je mooiste werk moet je nog maken.” 
Maar bij de ander zie je wel hoe goed het eigenlijk is. 
En het voordeel van in een clubje werken is dat je er in ieder geval op 
dinsdagochtend tijd voor neemt en je kan veel van elkaar leren. 
 

Maar nog steeds komen we eigenlijk leden tekort. En dat is jammer, want ik 
weet zeker dat er in Lijnden en omstreken genoeg mensen zijn die eigenlijk ook 
wel in clubverband willen schilderen. Of tekenen, dat kan natuurlijk ook. 
Dus heeft U zin om bij ons te komen, kom gerust langs op 
dinsdagochtend tussen half 10 en 12 uur. 
Het verplicht tot niets. 
En als u interesse heeft: Voor de kosten hoeft U het niet te 
laten. We betalen samen de (sterk gereduceerde) huur en 
een klein prijsje voor de koffie. Want koffie drinken en kletsen samen is ook een 
sterk onderdeel van de ochtend! 
 

Dus meld U aan. Mijn telefoonnummer is 06 – 207 17736. 
We zien U graag verschijnen. 
Vriendelijke groeten, 
Arien Klomp          

*-*-*-*-* 
 

Feliciteren 
 

Sonja en Cees Slinger waren donderdag 24 maart 55 jaar getrouwd 
 
Zij werden door de ouderensoos, tussen het kaarten en de boerenkoolmaaltijd 
in, verrast met een mooi boeket. 
 
Later werd het nog gevierd door met het gezin uit eten te gaan. 

Van Harte Gefeliciteerd. 

https://nl.123rf.com/photo_62103000_kopje-koffie-of-zwarte-thee-met-schotel-vector-hand-getrokken-illustratie-ge%C3%AFsoleerd-op-wit.html
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familieberichten 
 
 

Erna Kamper- van Mullingen 
 

is 3 maart jl overleden op 64 jarige leeftijd. De tekst op de haar kaart was: 
 

Erna heeft zoveel moois aan ons gegeven, dat we haar nooit vergeten. 
 

Met Gert-Jan en hun 3 dochters woonde zij op IJweg 511 in Boesingheliede. 
 
 
 

*-*-*-*-*-* 

 

Ik bouw het land naar mijn verstand 

En verder moet ik wachten 

Op gunstig weer van God den Heer 

17 maart overleed de heer                En niet op eigen krachten 

Juriaan van Kooten 

Hij is 93 jaar oud geworden en woonde op Hoofdweg 322. 

 

 

*-*-*-*-* 

 
 

In liefde losgelaten 

‘Willen vasthouden, moeten loslaten. Samen wordt ineens alleen’ 
 

staat boven de overlijdenskaart van  
 

Berend Joustra 
 

Bij het overlijden op 14 maart was hij 83 jaar  

Berend en Ria woonden lang in de Nieuwerkerkerstraat. Berend was een echte 

verenigingsman. Wij kennen hem onder andere van het meehelpen met de 

oude kranten die maandelijks voor VOS opgehaald werden. Berend had al een 

lange tijd hartklachten.  

De laatste jaren woonden ze op Iepenlaan 137 in Zwanenburg.  
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volkstuintjes 
 
Opruimactie moestuinen Lijnden groot succes 
Eind februari / begin maart zijn we met alle 
tuinders begonnen aan een grote opruimactie.  
De jarenlange opgebouwde puinzooi was enkele 
tuinders, omwonenden en de Dorpsraad een 
doorn in het oog.  
Twee weekenden lang is met vereende kracht de 
puin uit alle tuinen verzameld en is zo’n 40 kuub 
puin, twee vrachten vol afgeleverd.  
Vooral nieuwe tuinders, maar ook die er al wat 
langer tuinieren kunnen nu met een frisse start 
tuinieren.  
Niet alle tuinen zijn al helemaal schoon, maar de 
boodschap is duidelijk. We willen dat de tuinen er 
in de toekomst verzorgd uitzien en dat het een 
lust is om ze te bezoeken.  
 
Nieuwe tuinders Taina en Sirpa bouwen insectenhotel 

Taina heeft samen met haar moeder Sirpa 
sinds dit jaar een moestuin. Zij zijn één van de 
drie nieuwe tuinders uit Lijnden. Ze wonen 
tegenover de tuin en zijn regelmatig samen aan 
het werk. In maart waren ze bezig met het 
bouwen van een insectenhotel. 
  
Heb je interesse in een eigen moestuin? 
Stuur dan een mailtje naar Wiet van Hoorn 
wvHoorn47@gmail.com. 

 

Campagne Voedselpark Amsterdam 
Aan de overkant van de ringvaart ter hoogte van het gemaal is de 
Lutkemeerpolder gesitueerd, 43 ha grond, die nu nog is bestemd als 
bedrijventerrein.  
Als alternatief voor het volbouwen van de polder met bedrijven gebouwen is het 
plan voor voedselpark Amsterdam gestart.  Een plan om de vruchtbare 
landbouwgrond te behouden voor toekomstige generaties, waar stadsboeren 
eten verbouwen en streven naar herstel van landschap en biodiversiteit. 
  

Er is een campagne gestart om de Lutkemeer samen te kopen en een 
voedselpark aan de rand van Amsterdam en Lijnden te realiseren. 
 

Voor meer informatie zie: voedselparkamsterdam.nl 
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studio in het verscholen vossennest 
 

Beste Lijndenaren, 
 

In deze Boeselijn willen we jullie kenbaar maken dat we als gezin een deel van 
het oude handbal verenigingsgebouw tot creatieve ruimte hebben verbouwd. 
Vanaf vorig jaar December zijn we bezig geweest om van de oude kleedruimtes 
een geheel te maken, waarin we onze creatieve ideeën kunnen uitwerken. Alles 
is met oude materialen weer opgebouwd. 
 
Onze beide kinderen studeren dit jaar af als industrieel ontwerpers en Amy, 
onze dochter, heeft een eigen onderwerp gekozen, waarvoor ze ruimte nodig 
had om dit uit te werken. De nieuwe ruimte gebruikt ze als werkruimte. Onze 
zoon kiest ervoor om bij een bedrijf zijn laatste project te doen.  
We hebben alle vier veel met creatief bezig zijn, dit gaat van het maken van 
afstand bestuurbare vliegtuigen, tot edelsmeden, schilderen, tekenen en het 3 D 
printen van verschillende vormen. 
Buiten dat we als gezin veel gebruik gaan maken van deze ruimte, willen we 
ook graag deze plek inzetten  om activiteiten met bewoners uit de omgeving te 
organiseren. Dit moet nog allemaal vorm gaan krijgen, dus als bewoners uit 
Lijnden ideeën hebben om gezamenlijk iets te doen, horen we dit graag. Mail 
dan naar lizette@dendekker.org 
Onze eerste activiteit willen we graag doen op Koningsdag, misschien zijn er 
meer mensen die met gebruikte spullen willen staan, of bedenken we iets om in 
te zamelen voor mensen die het in deze tijd nodig hebben om hulp te krijgen. 
 
Ikzelf wil graag de ruimte ook gebruiken om kinderen zonder budget de ruimte 
en materialen te geven om zich creatief te ontwikkelen. Een paar keer per jaar 
wil ik in ieder geval een kinderfeestje geven voor deze doelgroep. 
Als u langsloopt of nieuwsgierig bent, klop gerust aan bij de voordeur, dan 
zullen we u graag onze ruimte laten zien, we zijn er heel blij mee en trots op. 
Zondag 19 juni willen we graag een opening met de buurt organiseren, noteer 
alvast deze datum in uw agenda, in 
de volgende Boeselijn zullen we u 
nog een uitnodiging sturen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Familie den Dekker 

Hoofdweg 84b 
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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. 

  

http://www.mondzorgpoli.nl/
mailto: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 2

e
 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  

http://www.politie.nl/
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
mailto:pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl
http://www.bezoekbas.nl/
mailto:info@mailbas.nl
http://www.haarlemmermeer.nl/meldingen
mailto:Wvhoorn@quicknet.nl

