
____________________________ ____________________________ 

 

- 1 - 
 

 

45e jaargang, nr 337, september 2022 
 

inhoud  
 

  1 Inhoud  
  2 Maandagenda 
 en vuilnisophaal-schema 
  3 Weekagenda 
  4 Redactie  
  5 Dorpsraad 
  6 Ouderensoos  
  7 Buurtborrel 
  8 Meedenken over bomen 
  9 Bob Ross-workshop! 
10 Genesius 
11 Schildersclub 
12 Feliciteren 
13 Moestuinen 
14 Studio in Vossennest 
15 Weekenddiensten 
16 Telefoonnummers 

 
 

Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven is rond   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. 

Bijzondere kunstwerkjes  

Op het buurtfeest 
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Agenda 

wo 21 sept 19.30 Vossennest Inspraak over Bomen / Vossenveld 

wo 28 sept 19.00 Vluchthaven Informatiebijeenkomst zonnepark 

wo 28 sept 19.30 Vluchthaven Jaarvergadering  dorpsraad 

 
zo   29 okt 03.00 uur Einde zomertijd:  de klok terug naar 02.00 uur 

  
Uitvoering Genesius  
 

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 19 sept Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 20 sept Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
do 22 sept Lijnden en Boesingheliede ophaaldag kleding en textiel  
ma 17 okt Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 18 okt Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
ma   7 nov Lijnden oostzijde takkendag, start 2-wekelijks gft 
wo   9 nov Lijnden oostzijde takkendag, start 2-wekelijks gft 
ma 14 nov Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 15 nov Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
do 17 nov Lijnden en Boesingheliede ophaaldag kleding en textiel  
 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

di   4 okt 12.30 - 13.00 uur  Lijnden, Vluchthaven  
di   4 okt 13.15 - 13.45 uur  Bushalte Boesingheliede  
di 18 okt 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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elke week activiteiten 
 

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

*-*-*-*-* 

 

Feliciteren 
 

 
Wij ontvingen bericht van de geboorte van 

 

Evi 
Zij woont 

 met haar ouders Robert en Christel Kroon op 
Nieuwerkerkerstraat 6. 

 
Wij wensen de jonge ouders veel geluk! 
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van de redactie 
 
Mooier kon het nieuwe school-, verenigingen- en najaarseizoen niet beginnen, 
dan met het buurtfeest op zaterdag 3 september! Wat was het gezellig en wat 
was het geslaagd. Wie er niet bij kon zijn heeft wat gemist. 
 
Alle lof en dank voor de initiatiefnemers en organisatoren van dit evenement: 
Norman & Simone Gooijer, Eliazer Strijks & Manja van Dijk en Carl & Marscha 
Stöterfalk-Hoogendorp.  
 
Het was een heel simpel concept: je vraagt de buurtbewoners zich aan te 
melden. Je organiseert een sportkantine met drank en wat te eten, een paar 
leuke activiteiten en een zanger. En met iedereen die zich heerlijk vermaakt heb 
je een concept voor een geslaagde dag. Nu speelde het weer ook erg mee, 
want het was net als de hele zomer een heel mooie zomerse dag.  
De schaduw werd al snel opgezocht op het voormalige handbalveld van VOS.  
 
Onder het genot van een drankje en hapje is weer veel bijgepraat en dat is net 
waar deze dag voor is. Niet meer en niet minder. Wij kijken al uit naar de 
buurtfeest van volgende jaar. En op het Vosveld is genoeg ruimte om meer 
bezoekers te herbergen dan de 150 die zich dit jaar hadden aangemeld. 
  
Er zijn veel werkzaamheden in en om het dorp. 
Op de Schipholweg richting Haarlem staan al enkele weken stoplichten. Aan de 
noordelijke kant wordt door het Waternet gewerkt aan de vervanging van een 
gietijzeren waterleiding. Er komt nu een 80cm nieuwe stalen leiding. 
Momenteel heeft het verkeer hier nog niet veel hinder van, maar in een later 
stadium kan het fietsverkeer middels een afsluiting hier wel last van 
ondervinden. Voor informatie kunt u terecht bij haarlemmermeer@waternet.nl. 
 
Aan de overzijde, ofwel de zuidzijde van de Schipholweg,  wordt  door Tennet 
gewerkt aan de aanleg van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding tussen 
de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. Het totale project duurt 
een jaar. Informatie kunt u vinden bij www.tennet.eu en zoek naar 
‘netuitbreiding-haarlemmermeer’. 
 
Op aangrenzend gebied, waar nu wordt gewerkt door Tennet, staat het 
zonnepark Lijnden gepland. Hierover is op 28 september een voortgangs-
bijeenkomst gepland door Solar TP  in de Vluchthaven. 
 
Wij wensen u allen een mooi nieuw seizoen 
En veel leesplezier in uw Boeselijn.   
De Redactie.  
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 
 
Jaarvergadering over 2021 op 28 september a.s. in de Vluchthaven 
Als vereniging zijn we verplicht om ieder jaar een jaarvergadering  
te houden over het voorgaande jaar.  
We hebben één en ander, gezien het Corona gebeuren, even afgewacht, maar 
het ziet er nu toch naar uit dat we dit soort vergaderingen weer kunnen 
organiseren. 
Wij nodigen u uit voor onze jaarvergadering op 28 september aanstaande. 
De inloop is vanaf 19.30, de vergadering begint stipt om 20.00 uur en zal 
worden afgesloten met een drankje, betaald door de dorpsraad. 
Het financieel verslag zal tijdens de vergadering ter inzage liggen.  
 
Verhogen hekje bij het voetgangers/ fiets bruggetje (de Wittebrug) 
Op ons verzoek heeft de gemeente het hekje aan de waterkant verhoogd, zodat 
het veiliger is om bijvoorbeeld in het donker de brug op te wandelen of te 
fietsen. 
 
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 
 
Klachten over te hard rijden 
De gemeente gaat, en kan pas optreden als er veel meldingen over binnen 
komen. Hoe meer meldingen, hoe eerder de gemeente bijvoorbeeld SMILEYS 
gaat plaatsen of snelheden door politie laat controleren.  
Dus: meld klachten over te hard rijden ook via de gemeentelijke website. 
 
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 zoveel mogelijk bijgewerkt en voorzien van allerlei achter-grond 
informatie over Lijnden en Boesingheliede en gebeurtenissen. 
We nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. 
 
Zo kunt u bijvoorbeeld eerder uitgekomen Boeselijns op de website terug-lezen, 

dan hoeft u deze niet allemaal te bewaren.  
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ouderensoos 
 
Na een warme zomer konden we donderdag 1 september weer naar ons 
vertrouwde stekje ‘de Vluchthaven’ om een kaartje te leggen. 
 
Vele vertrouwde gezichten waren er weer en ook een paar nieuwe mensen die 
graag mee wilden kaarten, en die zijn altijd welkom. 
 
Helaas moesten we ons trouwe lid Wil Blauwhoff missen, zij is op 12 augustus 
j.l. op 90-jarige leeftijd overleden. 
Wil heeft jarenlang namens Oud doet Wijs de stukjes voor de Boeselijn 
verzorgd.  
Ook zorgde zij regelmatig voor een vrolijke noot, of een voordracht, soms heel 
persoonlijk. Vooral als we op de Ouderensoos een gezellige maaltijd hadden, 
zoals een paasbrunch, boerenkoolmaaltijd of iets dergelijks. 
Wij zullen haar missen. 
 
De eerste kaartmiddag verliep weer heel gezellig en ook de nieuwe mensen die 
kwamen kijken waren enthousiast en waren de volgende week weer van de 
partij. 
Ze vonden het heel gezellig en besloten gelijk te blijven komen.  
 
We hopen dat dit weer een heel gezellig seizoen gaat worden.  
Eigenlijk twijfelen we daar niet aan! 
 
Groetjes van het kaartteam 
 

 
*-*-*-*-* 

 

Familieberichten 
 

Diepbedroefd en vervuld van mooie herinneringen geven wij u kennis van het  
overlijden van mijn lieve man en onze fantastische vader, schoonvader en opa 

 
Adriaan Leendert de Jong (Arie) 

 
“Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? 

                   (Psalmen 121:1-2) 
 

Arie woonde aan de Raasdorperweg 60 in Lijnden 
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Buurtborrel 

Op zaterdag 3 juni was het zo ver: het buurtfeest van Lijnden werd georgani-
seerd op het oude handbalveld.  
Voor het eerst sinds corona dat we weer met zo veel buurtbewoners bij elkaar 
konden komen. Wij zijn zelf in maart 2020 (weer) in Lijnden komen wonen en dit 
was voor ons de eerste keer dat we er bij konden zijn. Ontzettend leuk om te 
zien hoe veel mensen er op afgekomen waren en een mooie manier om onze 
medebewoners van Lijnden te ontmoeten.  
  
Het feest was zeer goed verzorgd en we hadden het geluk dat het super mooi 
weer was. Er waren een leuke activiteit en een speurtocht voor de kinderen, een 
trampoline en live muziek door Norman.  
 
We mochten binnenkijken bij de studio van de familie den Dekker in het 
Vossennest. Daar werd druk geschilderd door de kinderen. Ernst van Woerkom 
had een mooie rok van bloemen gemaakt waarmee je op de foto kon en er 
stond een sjoelbak.  
Later op de middag kwam er nog een frietkraam waar een patatje gehaald kon 
worden. 
  
Wij hebben het ontzettend naar ons zin gehad en we waren niet de enigen, 
want ik heb vernomen dat het tot na 21u nog gezellig is geweest.  
Graag willen wij de organisatie bedanken voor een hele leuke middag. 
  
Monique Kooter-Nugteren  
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Bomen aanplant en VOS-terrein  
 
Participatie-avond woensdag 21 september in Het Vossennest. 
 
De gemeente wil graag horen wat de inwoners van Lijnden willen 
wat betreft bomen aanplant en de invulling van het VOS-terrein. 
 
Over bomen in Lijnden hebben we al enkele malen gesproken met verschil-
lende mensen van de gemeente. Maar we komen er niet helemaal uit. 
Kastanjebomen zijn niet zo handig omdat die het in Lijnden niet echt goed lijken 
te doen. Populieren worden weer zo hoog. Knotwilgen is misschien een idee of 
misschien nog meer fruitbomen. 
 
Maar waar? Alle plekken die wij tot nu toe hebben aangedragen behoren of niet 
bij de gemeente en dan mag de gemeente daar natuurlijk geen bomen planten. 
Of de plek waar bomen kunnen komen, bijvoorbeeld naast de nieuwe A-9, 
vallen weer onder een ander plan van de gemeente. 
Na verschillende malen heen en weer mailen met verschillende ambtenaren van 
de gemeente blijkt er dus toch een plek in Lijnden waar bomen geplaatst 
kunnen worden. 
 
Dit is langs de Veldweg, onder aan de Akerdijk, tussen de T106 en de afrit naar 
Van Wijk. Hier kunnen 6 bomen in het lage talud worden (terug-) geplaatst. 
Iedereen is welkom op deze avond om mee te denken. Zeker om aan te geven 
welke soort bomen men graag wil. 
 
Dan het VOS-terrein.  
Ook hiervan wil de gemeente graag horen wat omwonenden willen. 
Ja, de tekeningen, van de omwonenden kinderen van een aantal jaar geleden, 
zijn inmiddels voor de derde keer naar (alweer een nieuwe) gebiedsmanager 
gestuurd. Maar misschien hebben omwonenden inmiddels nog betere of andere 
ideeën.  
Dus: woont u rond het VOS-terrein en heeft u een geweldig idee kom het ons 21 
september vertellen. 
 
Natuurlijk kunt u ook als u niet rond het VOS-terrein of bij de Veldweg woont 
deze avond komen op ons te vertellen wat uw ideeën zijn. Wij sturen uw 
suggesties dan door naar de gemeente. 
 
Op woensdagavond  21 september a.s. in Het Vossennest. 
Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. 
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Workshop BOB ROSS schilderen 
 
In de Vluchthaven op vrijdag 9 december, 19.30 uur 
 
Het duurt nog even, maar we willen u de gelegenheid geven  
om u vast op te geven voor deze workshop.  
 
Bob Ross leefde van 29 oktober 1942 tot 4 juli 1995 en was kunstschilder.  
Zijn motto was: “iedereen kan schilderen”. Op tv liet hij dat in 381 afleveringen 
zien. Daarbij was de natuur zijn grootste inspiratiebron. 
Zijn tv-serie was op tv van 1983 tot 1994 en wordt nog steeds wereldwijd 
herhaald. Hij was zelf vooral te herkennen aan zijn kapsel. En zijn manier van 
praten. 
 
Altijd al eens als Bob Ross willen schilderen?  
Kom tijdens deze workshop uw eigen Bob Ross (winter)landschap maken.  
Als u ook het blije schilderen wilt ervaren (met het juiste kapsel), kom dan 
meedoen. 
 
De workshop is voor alle inwoners van Lijnden en Boesingheliede. 
Op vrijdagavond 9 december, inloop vanaf 19.00 uur en start 19.30. We 
rekenen een eigen bijdrage van  €  5,-- per persoon.  
Contant te voldoen op de avond zelf. De overige kosten worden betaald door de 
dorpsraad. 
 
Opgeven kan bij Inge Visser. 
Telefonisch 023-5552150 op woensdagen tussen 19.00 en 19.30 uur,  
een briefje in de brievenbus te doen bij Hoofdweg 60B in Lijnden  
of mailen naar: ingevisseriv@gmail.com. 
 

Vermeld bij opgave  
uw naam,  
adres,  
telefoonnummer  
en e-mailadres. 
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genesius 
Hallo, geachte lezers, 
Toneelvereniging Genesius uit Lijnden laat weer van zich horen. 
 

Allereerst hopen wij dat u, voor zover dat mogelijk was, van een mooie, rustige 
en vooral plezierige vakantieperiode hebt kunnen en mogen genieten. Aan het 
weer  heeft het niet gelegen want voor zon en warmte hoefden we niet naar het 
zuiden af te reizen. Ik hou van fietsen en met dat stralende zonnige weer besef 
je pas echt hoe mooi Nederland is.   
Ja, we kunnen echt wel wat regen gebruiken, onze boeren hebben het al lastig 
genoeg, en dan komt die enorme droogte er ook nog bij.  
 

Laten we afspreken dat we na onze voorstellingen me t z’n allen een 
regendans houden . 
 

En ja we mogen weer, we gaan weer van start, het gaat eindelijk gebeuren. 
Op zaterdag  19 november en zaterdag 26 november spelen we dan eindelijk 
ons toneelstuk, 

De Fanclub 
 

Het is een muzikale komedie, en gaat over vier vrouwen van de Heino-Fanclub 
die proberen de glorietijden van de oude schlagerzanger te doen herleven door 
een Fandag te organiseren. Alles wat mis kan gaan gaat ook mis, het zorgt dan 
ook voor dolkomische situaties.  
Dus kom kijken en geniet er van, wij rekenen op u en zullen er alles aan doen 
om er fantastische avonden van te maken. 
 
U bent van harte welkom op onze uitvoeringen, zoals bekend vinden deze 
plaats in De Vluchthaven.  De zaal gaat open om 19.30 uur en de voorstellingen 
beginnen om 20.00 uur.  
We zijn te bereiken om kaarten te bestellen op tel. nr.  06 39583123. 
 

Zo’n klein dorpje, op een kruising van wegen, ‘dat is niks’ zo zeggen velen, 
maar ze zijn daar al zo’n 120 jaar, met heel veel plezier, toneel aan het spelen  

 
Als het donker is en koud, je bent weemoedig en je hebt weinig zicht, 

dan is het in De Vluchthaven warm en er schijnt licht  
 

Er wordt gelachen, je hoort muziek, er is niemand die zich verveelt, 
Ja, natuurlijk, dat is publiek, want er wordt toneel gespeeld  

 
Je gaat naar binnen, je gaat zitten, op de laatste rij, 

Je wordt warm, je gaat lachen en je voelt je blij  
 
Namens Genesius, Ben Sulman  
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Schildersclub 
        
Beste mensen,  
 
Na een warme zomer is het dan zover: De clubs gaan weer beginnen, dus de 
schilderclub ook.  
 
Op het moment dat ik dit stukje tik hebben we alweer 2 ochtenden gehad. Heel 
gezellig om elkaar weer te zien. De  eerste ochtend is er dan ook langer koffie 
gedronken dan geschilderd, maar dat is ook fijn.  
 
De tweede keer waren we al weer serieuzer bezig.  
Een paar mensen werken verder aan het schilderij dat ze al 
begonnen waren, anderen hebben iets nieuwe opgezet.  
Dat gaat niet altijd  zonder slag of stoot, maar er zijn altijd anderen die helpen, 
tips geven of zo. Dat geeft weer nieuwe inzichten.   
 
Natuurlijk doe ik weer een oproep aan mensen die geïnteresseerd zijn in 
schilderen. Als je tijd hebt op dinsdagochtend kom gerust eens kijken. De eerste 
lessen kan je zonder verplichtingen gewoon kijken of het iets is voor je. 
 
Vaak is de uitkomst dat mensen dan blijven. Mede door de ongedwongen sfeer 
die er hangt.  
 
Zoals al eerder verteld kan iedereen de techniek gebruiken die hij/zij wil. Dus 
schilderen met acryl, olieverf of aquarel, tekenen of pastelkrijt, alles is mogelijk.  
 
Vriendelijke groeten, mede namens de andere schilders.  
 
Arien Klomp  
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Klaverjassen 
 
Vanaf 5 september is het Klaverjassen in Het Vossennest weer begonnen. 
Iedere maandagavond om 19.30 uur kunt u een kaartje komen leggen. 
 
Nieuwe leden zijn welkom, dus kom gezellig en neem ook gerust iemand mee. 
 
Voor meer informatie, aanmelden (en afbellen) kunt u bellen met Vera Schaut, 
telefoon 06 24286106 of 020 4973297 
 

*-*-*-*-*-*  
 

Wij zoeken 
 

Wij, van Petanque Lijnden, zoeken een vrijwilliger(ster) die op zaterdag 1x in de 
14 dagen bij ons in de kantine wil staan. 
 
Natuurlijk tegen een kleine vergoeding. 
 
Voor meer informatie en aanmelden kan je mij bellen: 
Hennie Visser, telefoon  0610377797. 

 
*-*-*-*-*-* 

 

kettinkje 
 
Bij het wegbrengen van de oude kranten  
vond een dorps-bewoner een kettinkje op  
de grond aldaar.  
 
Als u (jij) denkt dat het uw of jouw kettinkje is,  
kunt u contact opnemen met Els, telefoonnr 06 3493 0787.  
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Moestuinvereniging De Lijnden 
 
Het was een zonnige, droge zomer, ook voor de Moestuinvereniging  
 

De meeste tuinders klagen niet met zo’n zomer. Genoeg zonuren om fruit en 
groenten te kweken, maar de hoeveelheid regen liet te wensen over.  
Aan beide kanten van de moestuin ligt een sloot, waar je normaal gesproken 
water uit kunt halen om je tuin te beregenen. Deze sloten staan in verbinding 
met een sloot die parallel ligt aan de ringvaart, achter de nieuwe huizen aan de 
Akerdijk (waar het voormalige café De Lijnden stond).  
 
Deze sloot krijgt zijn water uit de ringvaart, maar aangezien deze sloot 
momenteel lek is, krijgen onze sloten ook geen water en staan grotendeels 
droog.  
De tuinders zijn dus afhankelijk van eigen watervoorziening. De meeste tuinders 
hebben in de loop van de jaren grote 1000 liter vaten voor de opvang van water 
aangeschaft, maar zelfs die vaten waren dit jaar niet voldoende voor de dorstige 
planten.  
Er werd dus heel wat heen en weer gesleept met water uit de ringvaart. 
Gelukkig krijgt de lekke sloot eind september nieuwe beschoeiingen. 
Hoogheemraadschap Rijnland is hiervoor verantwoordelijk.  
 
Droogte in je eigen tuin aanpakken 
Wat kun je in je eigen tuin doen, met deze extreme droogte, zonder gelijk te 
gaan sproeien met het kostbare kraanwater.  
Je kunt het gras beter wat langer laten. Als je het te vaak en te kort maait, 
verbrand het gras. Na een regenbuitje zie je dat het gele gras zich snel herstelt.  
Net als groentebedden kun je ook je siertuin beschermen tegen de felle zon, 
door de kale aarde zoveel mogelijk te bedekken met bodembedekkers, 
compost, grasmaaisel of plantenresten.  
Daardoor kan het vocht in de bodem langer worden vastgehouden. Bovendien 
creëer je hiermee een gezonder bodemleven en een vruchtbare grond. 
 
Ook kun je zelf regenwater opvangen in een regenton, of je regenpijp 
afkoppelen van het riool, zodat het regenwater je tuin instroomt.  
Als je het echt groots aanpakt kun je een vijver of een wadi aanleggen voor de 
opvang van water in een lager gelegen stuk van je tuin. Dorstige vogels en 
insecten zijn hier ook blij mee.  
 
Mocht u interesse hebben in een moestuin, dan kunt u zich bij mij aanmelden 
per e-mail, er is overigens nog wel een kleine wachtlijst.  
 

Wiet van Hoorn  wvhoorn47@gmail.com    
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Met een wadi wordt in Nederland en België een opslag- en infiltratie-voorziening 
bedoeld, die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater. De term is ontleend aan 
de Arabische naam voor een - vaak droog - rivierdal, een wadi. 
 
 

*-*-*-*-* 
 
       

studio in het verscholen vossennest 
 
Wat hebben we genoten met zijn allen op het buurtfeest Lijnden.  
De hele dag was het een komen en gaan van geïnteresseerden om de kinderen 
bezig te zien en rond te kijken.  
 
Jarco had zijn vlieg simulator de hele dag ter beschikking gesteld en veel 
kinderen vonden het leuk om even het gevoel te hebben een vliegtuig te 
besturen. 
Bij Lizette lieten kinderen hun creativiteit de vrije loop om een masker en een wit 
t-shirt te beschilderen en trots mee naar huis te nemen.  
 

Er is zelfs aan het eind van de middag een teken/schilderclub ontstaan, die elke 
maand bij elkaar komt in de studio om creatief met elkaar bezig te zijn. 
 

Al met al een hele fijne dag, die weer heel fijn georganiseerd was, dikke pluim 
voor de organisatie. 
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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 


