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Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven is rond   9 sept, 18 nov, 27 jan, 7 april en 16 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. 

Het bruggetje dat het 

bedrijventerrein met het lint naar 

Badhoevedorp verbindt 

 

rechts het 
slingerende pad 

naar 
Badhoevedorp 
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Agenda 

wo 29 juni 19.00 Vluchthaven   

   Informatiebijeenkomst zonnepark 

wo   6 juli  Lezers-uitje naar de Floriade 

za    3 sept 16.00 Vossennest ‘borrel’ buurtfeest 

 

 
Uitvoering Genesius - als het kan, om alvast te noteren 
za   19 nov  20.00 uur  Vluchthaven    speelt ‘de Fanclub’ 
za 26 nov 20.00 uur  Vluchthaven    speelt ‘de Fanclub’ 
 

(Bijzondere) ophaaldagen restafval, gft en kleding 

ma 27 juni Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 28 juni Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
ma 25 juli Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 26 juli Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
ma 22 aug Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 23 aug Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
 

 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

di 12 juli 12.30 - 13.00 uur  Lijnden, Vluchthaven  
di 12 juli 13.15 - 13.45 uur  Bushalte Boesingheliede  
di   9 aug 09.00 - 10.30 uur Badhoevedorp, parkeerplaats Blokker 
 

 

Het is wel even wennen met de nieuwe ophaaldagen van ons huisvuil.  
De groenbak elke week, de plasticbak om de week, dat is nog wel te 
onthouden. Daarom proberen we vooral de data van het restafval in het lijstje te 
vermelden. Net als de bijzondere en afwijkende datums. 
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wekelijkse 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. 
 
 

*-*-*-*-* 

 

 
Plannen voor het zonnepark aan de Schipholweg 

  

vluchthaven 

manege 

A5 

655 

Schipholweg 
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Van de redactie 
 
In de vorige editie van de Boeselijn schreven we al over het voormalige A9- 
terrein. Inmiddels zijn we een dikke 2 maanden verder en gestaag vordert het 
bouwrijp maken van dit terrein. De randen van het gebied worden duidelijker. 
 
Er is een (voetgangers) brug geplaatst vanaf het bedrijventerrein Lijnden Oost, 
er meandert een fietspad langs de sloot, de slootkanten zijn afgevlakt en 
natuurvriendelijker gemaakt. En er is een waterpartij aan de Hoofdwegzijde 
gekomen. Alles moet een vriendelijke uitstraling hebben en niet alleen een 
gebied waar slechts een aantal bedrijfspanden worden neergezet.  
.  
Iets verderop richting Badhoevedorp tegen de voormalige oprit richting de A9 is 
de nieuwe fase van Quatrebras begonnen. Hierdoor wordt Lijnden nog meer 
verbonden met onze oostelijke buren. Het wordt steeds duidelijker hoe dit 
gebied vorm begint te krijgen. Hierdoor krijgt ons dorp wederom een heel 
andere omgeving.  
 
In het Verscholen Vossennest is eveneens veel veranderd.  
Afgelopen weekend is hier het atelier van de familie Den Dekker geopend. In 
deze Boeslijn leest u hier meer over.  
Voor wie niet bij de opening is geweest is het zeker de moeite waard om eens 
een bezoek te brengen. Wellicht raak je geïnspireerd door de creativiteit van 
deze familie.  
 
Voor wie interesse heeft en/of de ontwikkelingen m.b.t. het zonnepark aan de 
Schipholweg volgt is de mogelijkheid om de tweede informatieavond bij te 
wonen. Deze is op woensdag 29 juni in dorpshuis De Vluchthaven. De avond 
begint om 19.00 en duurt tot 20.30.  
 
Op de vorige bijeenkomst hebben de omwonende aangegeven niet tegen een 
zonnepark te zijn, maar is nadrukkelijk de wens uitgesproken om het park 200 
meter westelijker te plaatsen, waardoor de panelen minder in het zicht liggen 
van de bebouwing. TP Solar zegt met betrokken partijen hierover in gesprek te 
zijn. Hopelijk wordt op de infoavond hierover meer duidelijk.  
 
En dan zijn we aanbeland bij het begin van de zomer. Het einde van een 
schooljaar. Zoals elk jaar staan de geslaagden van onze dorpen weer vermeld 
in deze Boeselijn. Mochten we toch iemand vergeten zijn of gemist hebben, dan 
plaatsen wij deze graag in het septembernummer.  
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Komende maanden zullen veel bewoners gaan genieten van de jaarlijkse 
zomervakantie. Het zijn spannende tijden om op reis te gaan.  
Een vliegvakantie is opeens zo zeker niet meer (Hoewel er momenteel wel weer 
veel vluchten over Lijnden vertrekken, of lijkt dat maar zo?)  
 

Wij wensen iedereen een mooie, ontspannen 
zomertijd. Rust goed uit, doen wij ook.  
Dan gaan wij in september, vol enthousiasme 
weer aan de gang om iedereen regelmatig te 
voorzien van al het nieuws uit Boesingheliede en 
Lijnden.  
 
Een mooie zomer!  
 

Voor nu veel leesplezier 
in uw Boeselijn 

De redactie 
 

 
 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
 

familieberichten 
 
 
 
Maandag 9 mei is Jaap Wijfjes op 78 jarige leeftijd overleden.  

Jaap was de laatste broer van de bekende broers Wijfjes  

en woonachtig aan de Raasdorperweg.  

Wij wensen Corry, Riki en Willem veel sterkte met dit verlies. 



____________________________ ____________________________ 

 

- 6 - 
 

De LIJNDEN 

BUURTFEEST 
 

Drie jaar geleden hebben we het eerste buurtfeest gehouden.  
Door corona heeft het even stil gelegen, maar volgende activiteit komt eraan. 

 
Op zaterdag 3 september 2022 nodigen we jou/jullie uit voor het ‘borrel’ 

buurtfeest met een hapje en muziek.  
Ook zal er voor de kinderen een activiteit worden georganiseerd.  

. 
 
Locatie:  Handbalveld VOS 

Tijd:   Van 16.00 tot 19.00 uur 

Kosten:  €5 per volwassene incl. 2 drankjes en hapjes, kinderen gratis 

€5 per kind voor de activiteit  

 
We schenken bier, wijn en fris (en limo voor de kinderen). Mocht je een sterker 

drankje willen, dan graag zelf meebrengen.  
De drankjes kosten € 1,50 per stuk, graag zoveel mogelijk gepast contant geld 

meebrengen. 
 

Het lijkt ons leuk als je komt/jullie komen, vanwege de organisatie willen we dit 
graag bijtijds weten. 

 
Aanmelden/betalen (voor de borrel + activiteit) kan bij  

 
-  Simone (Lijnderdijk 233) op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli    18.00 - 21.00 uur  
-  Marscha (Nieuwerk’str 17) op woensdag 29 juni en donderdag 30 juni 18.00-21.00 

 
Hartelijke groet, 

Norman en Simone Gooijer, 06-23461771, Lijnderdijk  233 
Eliazer Strijks en Manja van Dijk, 06-20893080, Nieuwerkerkerstraat 36 

Carl en Marscha Stötefalk-Hoogendorp, 06-48503661, Nieuwerkerkerstraat 17 
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ouderensoos 
 
Zo zijn we begonnen met de Ouderensoos, en dan hup!, is het alweer tijd voor 
een  zomerpauze! 
 
In april hebben we met zijn allen nog genoten van een heerlijke paas-lunch. Het 
was weer voortreffelijk geregeld door Rechell, en toen  was het nog een kleine 
maand kaarten. 
 
Op donderdag 19 mei hadden we, voor dit seizoen, de laatste kaartmiddag. 
Het was weer gezellig druk en hadden we toch 7 tafeltjes bezet. 
Er was voor iedereen een leuk presentje  (van door ons allen zelf  op gespaarde 
geld).   
 
De scorelijst wordt stipt bijgehouden en het was  nog even spannend wie de 
meeste marsen zou binnenslepen! 

De strijd ging tussen Wim Koningen en Joke 
Gabes, maar...  
 Wim ging met de eer strijken!   
 
Piet Gorter eindigde in het algehele klassement 
op nummer één en mocht als eerste kiezen uit 
het assortiment van tentoongestelde 
prijzen(pakketjes). Er was weer van alles: van  
plantjes tot en met chocolade, advocaat met 
slagroom etc. 

Piet met bloemen en Wim met  
een pakket marsjes met cadeaubon 
 
Iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis en we kijken nu alweer uit naar 
donderdag 1 september, dan gaan we weer beginnen  en hopen iedereen dan 
gezond en wel terug te zien! 
 
Groetjes van het 
kaartteam  
Joke en Ria 
(op de foto tussen de prijzen) 
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 
 
Voetgangersbrug vanaf toekomstige Lint naar bedrijventerrein. 
In eerdere besprekingen met de gemeente hebben wij gevraagd om een brug te 
maken tussen het bedrijventerrein, de San Franciscostraat (naast het gebouw 
van de Sting) en het toekomstige voet-fietspad bij het Lint. 
De brug kunt u al zien liggen. Wanneer de wandelbrug, want dat is het, 
bewandelbaar is moeten we nog even afwachten. Eerst moet het nieuwe stuk 
bedrijventerrein tussen de Hoofdweg, kromme tocht, A9 en de T106 ingericht 
worden met nieuwe wegen en moet het Lint verder worden aangelegd. Maar de 
wandelaars in Lijnden kunnen straks weer een nieuw rondje wandelen. 
 
Aan- en afvoer materialen voor de aanleg van het nieuwe stuk bedrijven-
terrein 
Helaas blijkt dat de aan- en afvoer van grond en materialen voor de aanleg van 
het nieuwe stuk bedrijventerrein over de Hoofdweg Oostzijde te gaan. Het 
gedeelte dat 2 jaar geleden eindelijk is gerenoveerd. Nadat het stuk gereden 
was met het weghalen van het oude viaduct en het bouwen van het nieuwe 
viaduct voor de A9. Wij hebben de gebiedsmanager/gebiedsbeheer van de 
gemeente gevraagd om hier actie op te ondernemen. Het zou zonde zijn als het 
nieuwe trottoir weer kapot gereden wordt. 
 
Klachten over uw woonomgeving 
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 de website van de 
gemeente, 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 
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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Communicatie- en participatie aanpak Zonnepark Hoofdweg 
Het bedrijf dat een Zonnepark wil ontwikkelen aan de Hoofdweg naast de 
Schipholweg in Lijnden, TPSolar, heeft een gesprek gehad met een 
afgevaardigde van de dorpsraad, 
De gemeente Haarlemmermeer heeft een beleid ontwikkeld voor grootschalige 
zonne-energie. Zo heeft de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de 
Regionale Energie Strategie rondom Schiphol een zoekgebied vastgelegd 
waarbinnen zonneparken kunnen worden ontwikkeld. Dit wordt ook wel het 
“Zonnecarré” genoemd.  
 
Het doel van de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te 
realiseren voor 2030. Tot en met eind oktober 2021 konden initiatiefnemers 
(zoals TPSolar) binnen het Zonnecarré zich aanmelden. Uit de uiteindelijke 
loting zijn vier zonnepark-initiatieven voorgekomen die verder mogen gaan met 
de vervolgstappen. Van de ingelote initiatieven zijn twee zonnepark-initiatieven 
van TPSolar ingeloot, waaronder één zonnepark-initiatief bij de Hoofdweg en 
Schipholweg.  
 
Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden wil 
TPSolar het zonnepark bij de Hoofdweg en Schipholweg in 2022 verder vorm 
gaan geven.  
Eén van de voorwaarden vanuit de gemeente is dat de initiatiefnemer, TPSolar, 
een zogeheten communicatie- en participatieaanpak opstelt, waarin zij 
omschrijven hoe zij voornemens zijn om de omgeving te betrekken bij de 
ontwikkeling van het zonnepark.  
 
Hierin onderschrijft de gemeente het belang van het betrekken van de 
dorpsraad, omdat zij mogelijk ook nog goede ideeën en suggesties hebben over 
het bereiken van de inwoners van Lijnden.  
Helaas voor TPSolar is de dorpsraad bezig is met het afbouwen van haar 
activiteiten. De dorpsraad zal niet meteen worden opgeheven, maar zij 
minimaliseren hun taken wel al flink. Zo is het bestuur al teruggebracht tot 3 
bestuursleden.  
 
Op 29 juni a.s. is er weer een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de 
Hoofdweg en Schipholweg, belangenorganisaties en overige geïnteres-
seerden, in de Vluchthaven, aanvang 19.00 uur. 
 
Met een aantal omwonenden zijn inmiddels zogeheten keukentafelgesprekken 
gevoerd. Mocht u dit ook willen, neem dan contact op met TPSolar. U kunt een 
email sturen naar info@tpsolar of bellen naar 023 7410144 of per post naar 
Melbournestraat 9, unit 7, 1175 RM Lijnden t.a.v. TPSolar. 
Meer informatie via www.tpsolar.nl.  
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Geslaagd! 
 
 Het was een bijzonder schooljaar met af en toe nog 
 steeds  corona- beperkingen. Nadat de examens zijn 
 gemaakt, kwam nog de spannende tijd, het wachten 
 op de uitslag. Maar ook dat is voorbij.    

 We zagen op onze dorpen verschillende vlaggen blij 
 wapperen. 
 
 
 
Damla Turkmen heeft aan de Europese school in Bergen haar 
Hoofdweg 52  VWO-diploma behaald. Ze gaat nu zakelijk recht  
   studeren in Leiden. (business law) 
   Damla heeft een deel van haar lessen in Turkije  
   gevolgd, vandaar dat bij haar tas en Nederlandse vlag,  
   ook de Turkse vlag wapperde. 
 
 
Lara Schutijser   deed haar HAVO-examen (economie en maatschappij) 
Akerdijk 45  aan de KSH in Hoofddorp. 
   Ze gaat volgend jaar bouwkunde studeren bij   
   InHolland in Haarlem 
   Lara denkt erover om interieur-architect te worden.  
   Daarvoor moet ze de kunstacademie volgen, maar ze  
   heeft er nu voor gekozen eerst een bredere studie te  
   volgen en misschien later nog de kunstacademie. 
 
 
Lotte Schumacher behaalde het VWO diploma (natuur en gezondheid) 
Hoofdweg 58  aan het Geert Grote College in Amsterdam. Tijdens  
   haar tussenjaar gaat ze werken in de horeca en zich  
   oriënteren op studiemogelijkheden in de zorg.   
 
Luca Smit   behaalde zijn VWO diploma aan het Kaj Munk College 
Akerdijk 43  in Hoofddorp. Hij deed examen in een dubbel profiel:  
   ‘natuur en techniek’ en ‘natuur en gezondheid’. 
   Luca neemt een tussenjaar, waarin hij een studie  
   engineering gaat doen bij de Universiteit van Chicago. 
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   Hij heeft hiervoor een beurs gekregen en hoopt zich  
   hierdoor ook beter te kunnen oriënteren op zijn   
   vervolgstudie. 
 
 
Nina van de Water behaalde haar HAVO diploma (economie en maat- 
Lijnderdijk 232  schappij) aan het Kaj Munk College in Hoofddorp.  
   Zij gaat tijdens een tussenjaar HipHop-lessen geven  
   aan 6 tot 12-jarigen bij dansschool Marcella van Altena. 
   Daarnaast gaat ze onderzoeken welke toneel /theater- 
   opleiding het beste bij haar wensen en kwaliteiten  
   aansluit, zodat Nina in 2023 aan een nieuwe opleiding  
   kan beginnen. 
 
 
Tim Gooijer  slaagde voor zijn HAVO examen aan het Amstelveen 
Lijnderdijk 233  College. Hij gaat volgend jaar beginnen met de   
   opleiding Evenementen Management in Amsterdam. 
 
 
 

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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Lezersuitje – Floriade 

U heeft er vast al over gehoord en/of gelezen: De wereld-tuinbouw-tentoon-
stelling Floriade in Almere. Deze expo duurt tot half oktober.  
Els werkt tijdens de gehele periode als gids op deze tentoonstelling. Ze weet 
heel wat over te vertellen over de Floriade. 
 
Woensdag 6 juli verzorgt Els voor lezers van de Boeselijn (u dus!) een leuke 
rondleiding rond 12.00 uur op het park. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan graag een telefoontje naar 06 3493 0787 of 
een berichtje naar els@dikkes.nl. Voor meer (praktische)informatie en wie weet 
kunt u ook wel met elkaar meerijden. 
 
De entreeprijs van de Floriade inclusief een tochtje met de kabelbaan is 29,- per 
persoon. De parkeerkosten zijn 14,50 per auto. 
 

 

*-*-*-*-*-* 

 

 

Buurtfeest 3 september 

Tijdens het buurtfeest op zaterdag 3 september is er voor de kinderen een 
creatieve activiteit. Alle spullen hiervoor zijn aanwezig. Neem een wit t-shirt 
mee. Kosten per kind € 5,00. Graag aanmelden bij de organisatie. 

Altijd al eens kennis willen maken met modelvliegen? Tijdens het buurtfeest op 
zaterdag 3 september is er de mogelijkheid om met behulp van een 
modelvliegsimulator te ervaren hoe het voelt om zelf een modelvliegtuig, 
helikopter of drone te besturen. Deze activiteit vindt plaats in de creatieve ruimte 
in het Verscholen Vossennest. Aanmelden hiervoor kan bij de organisatie. 
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genesius 
Hallo allemaal, 
Allereerst hopen wij dat iedereen de achterliggende periode redelijk heeft 
doorstaan, en uit kan kijken naar de toekomst.  
Toneelvereniging Genesius gaat dat laatste zeker doen en is nog springlevend. 
 
Na jarenlang  niet op de planken te hebben gestaan gaan we dit  jaar, zoals 
eerder aangegeven, eindelijk van start. Dat wil zeggen: als er niet weer een 
coronaspook komt opdoemen in de winter. 
 
Maar laten we vooral niet gaan doemdenken; we gaan er van uit dat we in 
november gaan spelen, de exacte speeldata konden we vaststellen op onze 
jaarvergadering in mei. 
 
De data zijn zaterdag 19 november en zaterdag 26 november.  
Uiteraard spelen we in ons gezellige dorpshuis “De Vluchthaven”.  
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur en de zaal gaat om 19.30 open. 
 
Het stuk heet ‘De Fanclub’ en gaat over de doldwaze situaties waarin een 
aantal dames terecht gaan komen als ze een evenement voor hun fanclub 
organiseren.  
We beginnen eind augustus weer met onze gebruikelijke repetities elke 
dinsdagavond in  ‘De Vluchthaven’. Wie belangstelling heeft is natuurlijk van 
harte welkom om de sfeer even te proeven. 
 

Wordt een leuk toneelstuk heel vaak uitgesteld, 
dan krijgt het publiek, bij de uitvoering, pas echt waar voor haar geld. 

 
We zorgen voor  een paar avonden om van te dromen, 

want we gaan er van uit dat ons publiek in groten getale gaat  komen. 
 

Dan spelen we het vuur uit onze sloffen, 
dus voor ons  publiek wordt dat boffen. 

 
Kom naar onze  voorstellingen, en laat het ons even weten’ 

wij zorgen er voor dat u de dagelijkse problemen dan even kunt vergeten. 
 

Een prettige vakantieperiode gewenst,  
en tot ziens op onze uitvoeringen. 
Bestuur en leden van toneelvereniging Genesius 
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Veel groot materieel aan het werk tussen de Hoofdweg, A9 en het bedrijventerrein 
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Schildersclub 
        
Beste mensen, 
 
En dan is het alweer zomer. De afgelopen dagen was dat echt zo. Veel zon en 
warmte. Fijn toch om lang in de tuin te kunnen zitten. 
 
Tijdens de zomer staat de club stil. Nu hebben we andere dingen te doen, zoals 
in de tuin werken, naar het strand gaan of zelfs op vakantie gaan. Ook wel weer 
luxe na al die moeilijke jaren. 
 
Maar in september gaan we weer beginnen. De eerste dinsdag  
van september om half 10 verzamelen we weer in de Vluchthaven  
om nieuwe werken op te zetten of oude af te maken. 
Zoals al eerder verteld kan iedereen de techniek gebruiken die hij/zij wil.  
Dus schilderen met olieverf, acryl of aquarel, tekenen of pastelkrijt, alles is 
mogelijk. 
 
Op de valreep mochten wij nog een nieuw lid verwelkomen. Ze kwam binnen 
om te kijken en voor we het wisten pakte ze haar spullen uit en ging schilderen.  
Gemma welkom. 
Zo simpel kan het dus zijn. We hebben ruimte voor nog meer leden. Dus pak je 
moed bij elkaar en kom vrijblijvend kijken. Misschien bevalt het je ook wel. 
 
En dan iets wat ik al steeds wil aanstippen. De Boeselijn wordt door een hechte 
club in elkaar gezet. En van Els bijvoorbeeld weet ik dat ze er al werkte toen ik 
nog stukjes voor de Peuterpub maakte. En dat is al weer zo’n 35 jaar geleden.  
En ook de andere medewerkers zijn heel trouw. Belangeloos zetten zij 
regelmatig de Boeselijn in elkaar met alles wat daar bij komt kijken. 
 
Dus hulde voor deze mensen. Jullie brengen op een gezellig manier informatie 
over onze buurtschappen Lijnden en Boesingeliede.  
Dank jullie wel. 
 
Iedereen een heel fijne zomer toegewenst.  
 
Arien Klomp  
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Feliciteren 
 

Als u op 2 juni langs Akerdijk 115 reed en 
slingers en ballonnen zag, dan klopt dat. 

 

Gijs en Maaike 
Theijsen 

 

vierden toen alweer hun 50 jarig 
huwelijksfeest! 

 
Alsnog van harte gefeliciteerd. 

 
 
 

*-*-*-*-*-*  
 
 

 
Vrijdag 17 juni was het wederom feest op 

de Akerdijk. Toen konden we 
 

Margaret 
Cantineaux 

 

feliciteren met haar 65e
 verjaardag. 

 
Toch nog even wachten op AOW.  

 
Proficiat! 
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Moestuinvereniging De Lijnden 
 
Vanaf eind juni 2022 gaan de moestuinen in Lijnden als zelfstandige vereniging 
verder, onder de naam Moestuinvereniging De Lijnden.  
 
Wij danken de Dorpsraad, met name Joop Baars en Jos Weel, voor de 
jarenlange inzet. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat we als tuinders het stukje 
grond aan de Raasdorperweg van de gemeente Haarlemmermeer nog steeds 
kunnen gebruiken.  
 
Inzet van de vereniging blijft dat mensen uit Lijnden en omgeving hier een 
moestuin van 100 of 200m2 kunnen huren. We streven ernaar om groenten te 
telen zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest.  
Het leuke is dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. Zo zijn er de strakke 
tuinders die hun tuinen in keurige bedden hebben ingericht en waar geen 
onkruidje valt te bekennen.  
Maar er zijn ook tuinders die bijvoorbeeld  werken volgens de principes van de 
permacultuur. Zij gaan in hun tuin niet de strijd aan tegen onkruid, maar 
proberen samen te werken met de natuur.  
 
Er wordt daar niet gespit, de bodem wordt bedekt met stro of plantenresten ter 
bescherming en voeding van de bodem. Onkruid is geen vijand, maar geeft aan 
wat de grond nodig heeft. 
Voor menigeen ziet zo’n tuin er niet direct als een moestuin uit, maar meer als 
een wildernis.  
 
Als vereniging wordt het laveren tussen de verschillende manieren van tuinieren 
en om te zoeken naar een middenweg, waarin we op onze eigen wijze samen 
kunnen tuinieren. 
 
Mocht u interesse hebben in een moestuin, dan kunt u zich bij mij aanmelden 
per email, er is overigens nog wel een kleine wachtlijst.  
 
Wiet van Hoorn 
wvhoorn47@gmail.com       
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studio in het verscholen vossennest 
 
In de vorige Boeselijn kon u al lezen over de nieuwe activiteiten in het 
Verscholen Vossennest, in de voormalige kleedkamers van handbalvereni-ging 
VOS. 
 
Afgelopen zondag werd de nieuw aangeklede en opgeknapte ruimte feestelijk 
geopend. Eén van de douches is omgebouwd tot een keukentje. Een andere 
doucheruimte is als opslag bedoeld. 
 
De nieuw gecreëerde ruimte is goed verlicht, praktisch ingericht, met veel 
werkruimte, opbergmogelijkheden en tentoonstellingsruimte. Aan de wand 
hangen mooie portretten door Amy en Lizette gemaakt. 
 
De familie Dekker maakt er 
gezamenlijk gebruik van. 
Dochter Amy en zoon Liam 
studeren dit jaar allebei af als 
industrieel ontwerper. Amy heeft 
een eigen onderwerp gekozen, 
waarvoor ze ruimte nodig had 
om dit uit te werken. Het is iets 
met mood-regulation. 
De nieuwe ruimte kan ze mooi 
gebruiken als werkruimte. Liam 
kiest ervoor om bij een bedrijf 
zijn laatste project te doen.  
 
Er zijn verder mogelijkheden geschapen om modellen van ontwerpen met een 
3-D-printer te printen. En er kunnen workshops (bijv schilderen en tekenen) 
gegeven worden. 
 
Tijden het buurtfeest op zaterdag 3 september kunt u een kijkje komen nemen. 
Dan mogen kinderen t-shirts bewerken en kunt u ervaren met behulp van een 
modelvliegsimulator, hoe het voelt om zelf een modelvliegtuig, helikopter of 
drone te besturen. 
 
We hopen nog veel te horen van en/of mee te gaan maken in de creatieve 
ruimte in het Verscholen Vossennest.  
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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     Nina van de Water 06 8014 5051 
     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) 
 

Moestuinvereniging De Lijnden  Wvhoorn47@gmail.com 


