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Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven zijn rond  28 april en 30 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. 

Wat gebeurt er aan de Schipholweg 

met de groen-aanplant? 

 

Door de bomen 
zie je de RK kerk 
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Agenda 

di 14 febr Valentijnsdag 

do 23 febr 17.30  Vluchthaven Boerenkoolmaaltijd (aanmelden tot 18/2) 

wo 15 maart  20.00 uur Vluchthaven Jaarvergadering Dorpsraad 

wo 15 maart 07.30 uur Vluchthaven Verkiezingen Provinciale Staten 
      en waterschappen  tot 21.00 uur 

zo  26 maart 02.00 uur   Begin zomertijd: 02.00 wordt 03.00 uur 

zo    9 april Eerste Paasdag 

 
Uitvoering Genesius  
 

za   25 maart  20.00 uur  Vluchthaven    speelt ‘De Waanzin’ 
za   1 april 20.00 uur  Vluchthaven    speelt ‘De Waanzin’  
 

(Bijzondere) ophaaldagen restafval, gft en kleding 

ma   6 maart Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di   7 maart Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
ma   3 april Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di   4 april Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
vr   5 april Lijnden west+B’liede takkendag  
ma 10 april Lijnden oostzijde geen gft-ophaaldag 
wo 12 april Lijnden oostzijde takkendag 
vr 15 april Lijnden oostzijde vervangend gft-ophaaldag 
do 20 april Lijnden en Boesingheliede ophaaldag textiel 
 

Klein Chemisch Afval - KCA wagen op locatie 

di   4 april 12.30 - 13.00 uur  Lijnden, Vluchthaven  
di   4 april 13.15 - 13.45 uur  Boesingheliede, Schipholweg kruising IJweg 

di 18 april 09.00 - 10.30 uur Badhoevedorp, parkeerplaats Blokker 
 

Het is wel even wennen met de nieuwe ophaaldagen van ons huisvuil.  
De groenbak en de plasticbak om de week, (in dezelfde 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 

 
Vrijdag 25 november 2022 was de 

80
e

 verjaardag van Jannie Engel 

Zij woont aan de Schipholweg 827a in Boesingheliede. 
 

 
nog Van Harte Gefeliciteerd !! 
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van de redactie 

Momenteel zijn er veel graafwerkzaamheden gaande langs de Schipholweg. Als 
u iets verder langs de A9 en A5 rijdt, komt u ze ook tegen. Om eerlijk te zijn, 
dan weten wij het eigenlijk ook niet meer, waar al deze buizen voor dienen. Veel 
projecten lopen door elkaar heen. Onze zoektocht op het internet leverde wel 
wat informatie op, maar wellicht kunt u zelf (nog) meer vinden.  
 
Achter de busbaan, vlak bij de oprit naar de A9 zijn allerlei werkzaamheden 
gaande. Dit is om een leiding onder de Hoofdvaart door te realiseren en is in 
opdracht van Waternet. Deze leiding gaat langs het kerkhof, achter de 
Vluchthaven langs en wordt aangesloten op leidingen die daar in de herfst  zijn 
aangelegd tbv van een drinkwaterleiding. Helaas moest de helft van de bomen, 
die op het terrein naast de busbaan waren geplant, hiervoor wijken. Nu maar 
hopen dat hiervoor nieuwe aanplant komt. 
 
Op het terrein naast de paardenrenbaan is afgelopen week een buis op 
spectaculaire wijze   ingegraven door een achttal grote kranen. Wij hebben 
helaas niet kunnen achterhalen waar deze leiding voor dient.  
 
Aan de andere zijde van de Schipholweg wordt hard gewerkt door PWN om het 
waternetwerk in Noord-Holland te herstellen. Het zogenaamde WRK2 netwerk 
is toe aan herstel en zo nodig vervanging. In Lijnden wordt het hele buizen-
stelsel vervangen. Daarvoor ziet u grote zwarte buizen liggen die deze dagen 
de grond in zullen gaan. 
 
Naast het waternet wordt er ook al gewerkt door Tennet. Dit bedrijf is bezig een 
elektra-leiding te realiseren. Het traject hiervan start in Vijfhuizen/ Nieuwe Brug 
en loopt tot de A5 bij Lijnden. Daar splitst deze zich. Eén leiding gaat langs de 
A5 verder naar Rozenburg bij Schiphol. Het andere traject gaat langs de 
Schipholweg richting Nieuwe Meer. Tennet is bezig om het 
hoogspanningsnetwerk up-to-date te maken. De buizen hiervoor zijn kleiner van 
formaat dan die voor het waternetwerk worden gebruikt. 
 
 
 



____________________________ ____________________________ 

 

- 5 - 
 

In Badhoevedorp is bij de oude oprit naar de A9 en het oude traject van de A9 
veel veranderd. Een gedeelte van de woonwijk Quatre Bras is hier verrezen. 
 
Recentelijk zijn nieuwe straten vernoemd naar bijzondere Badhoevedorpers. 
Wellicht kent u daar ook nog enkele mensen van.  
Henriette Boas, o.a bekend als oud-docent oude talen aan het Haarlemmer-
meerLyceum; Joes Kloppenburg, helaas in 1996 in Amsterdam om het leven 
gekomen door zinloos geweld; Dokter Sabel, huisarts tussen 1934 en 1980; 
Hendrika Eijken - Van ’t Hof, oud-verloskundige en Arie de Waard, oud-onder-
wijzer in Badhoevedorp.   
Leuk dat de namen van deze personen op deze wijze zullen voortleven. 
 
In deze Boeselijn leest u weer berichten van de bekende clubs en verenigingen. 
Een terugblik op de winterborrel, en een aankondiging voor een dagje uit naar 
Pampus op 14 mei. Het kan allemaal weer na 2 jaar stilte.  
 
Wij wensen u veel leesplezier in uw Boeselijn 
De redactie 
 

 
Buis onder de bus-afrit van de A9
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 
 
Workshop BOB ROSS schilderen  
Op 9 december waren we met 8 schilders present om onder  
leiding van Irma Jansen (van Irma Jansen Art) te leren hoe we een Bob Ross 
berglandschap konden schilderen. Irma zorgde ervoor dat alles klaarstond.  
De juiste pencelen, schorten, een doek met in potlood al wat geschetste bergen 
op een schildersezel, de juiste tinten verf. En niet te vergeten de Bob Ross 
pruiken. 
We begonnen om 19.30 uur en het was nog best hard doorwerken. Maar na 
drie uur waren er 9 prachtige Bob Ross berglandschappen gemaakt. Acht 
exemplaren van de deelnemers en één van Irma (zodat wij de kunst af konden 
kijken). 
 
Kerstbomen inzameling  
Zaterdag 7 januari en de dagen ervoor zijn een aantal kinderen in Lijnden weer 
druk bezig geweest met het verzamelen van kerstbomen. Fijn dat zoveel 
inwoners van Lijnden hun boom op tijd aan de weg hebben gelegd hiervoor.  
Tussen 11.00 en 12.00 uur stond Els weer bij de door de Meerlanden 
geplaatste container om voor iedere kerstboom een lootje uit te delen.  
 
Verder deelde zij zoals gewoonlijk voor alle volwassenen die mee hielpen en/of 
kwamen kijken glühwein uit. Altijd een gezellig moment aan het begin van het 
jaar in ons dorp. 
Om 12.00 uur lagen er ongeveer 50 kerstbomen in de container. 
 
Winterborrel  
Zondag 15 januari 2023 werd de jaarlijkse Winterborrel georganiseerd door de 
dorpsraad. Gelukkig kon deze traditie na 2 coronajaren weer in ere hersteld 
worden. 
 
Ondanks de felle regenbuien waren er zo’n 40 personen die met een glaasje 
glühwein erbij kwamen proosten op het nieuwe jaar. Er werden nieuwtjes 
uitgewisseld, hapjes gegeten en uiteraard ook andere drankjes genuttigd. Alles 
was heel erg goed verzorgd door Rechell. 
 
Al snel was het tijd voor een zeer belangrijk onderdeel van de Winterborrel:  Het 
verloten van de prijzen voor de kinderen die kerstbomen hadden ingeleverd, de 
week ervoor, op zaterdag. De prijzentafel was mooi en goed gevuld.  
Onder leiding van Els gingen de kinderen, die met hun lootjes waren gekomen, 
allemaal met de door henzelf uitgezochte prijzen naar huis.  
 



____________________________ ____________________________ 

 

- 7 - 
 

JAARVERGADERING (over 2022) op woensdag 15 MAART 2023  
Dit jaar houden wij de jaarvergadering over 2022, maar ook over wat er allemaal 
reilt en zeilt in Lijnden, Boesingheliede en omgeving, op woensdag 15 maart 
a.s. 
Dat is inderdaad vele maanden eerder dan de jaarvergadering van vorig jaar 
(over 2021). Eerdere jaren (voor Corona dus) hielden we meestal de jaarver-
gadering vroeg in het nieuwe jaar. Dan is het duidelijker te volgen en hoeven we 
niet maanden terug te denken. 
We zijn blij dat we nu weer vroeg in het jaar de jaarvergadering kunnen houden. 
 

Wij nodigen u van harte uit voor deze jaarvergadering 
In de Vluchthaven (Schipholweg 649 in Lijnden) om 20.00 uur. 

 

De inloop is vanaf 19.30 uur. Besproken zullen worden:  
- De financiën. Het overzicht wordt tijdens de vergadering uitgereikt voor de 
belangstellenden. 
- De uitstaande vragen bij de gemeente Haarlemmermeer 
- Het voortbestaan van het bestuur van de Dorpsraad 
 
En de verschillende zaken die door u in de vergadering naar voren worden 
gebracht. 
 
Contributie 
In onze statuten is opgenomen dat iedere inwoner van Lijnden en Boesing-
heliede vertegenwoordigd wordt door de dorpsraad. Deze telling wordt ook door 
de gemeente gehanteerd voor bepaalde subsidies naar de dorpsraad. 
U geeft met uw contributiebetaling aan, lid te willen zijn van dorpsraad Lijnden 
/Boesingheliede. Het bedrag dat hierdoor binnenkomt gebruiken wij voor kosten 
die wij maken, die niet door (oa.) de gemeente subsidie betaald worden. 
Onze inspanningen zijn ook in uw belang. 
 

De contributie van de dorpsraad bedraagt € 10,00  per gezin/adres 
Het rekeningnummer is:  NL41RABO0324545312  ten name van 

Dorpsraad Lijnden, onder vermelding van: "contributie 2023". 
 
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 achtergrond 
informatie over Lijnden en Boesingheliede en gebeurtenissen. 
We nodigen u uit om regelmatig een kijkje te nemen. 
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ouderensoos 

Ouderensoos Lijnden 
 
Hier weer een bericht van de ouderensoos, eigenlijk kunnen we het net zo goed 
de kaartsoos noemen, want dat is wat we eigenlijk voornamelijk doen n.l. 
Klaverjassen! 
 
Elke donderdagmiddag zo rond een uur of één komen de mensen binnen  in de 
Vluchthaven om gezellig eerst een kopje koffie of thee te drinken en even lekker 
met elkaar te kletsen.  
 
Om half twee beginnen we dan met klaverjassen en dat is altijd spannend, alle 
koppen tellen … hoeveel mensen zijn er ...  
Dat waren er afgelopen donderdag maar liefst 30 !  
 
Helaas net twee mensen te kort om 8 tafeltjes met spelers te vormen, dus per 
rondje (dit keer) 2 personen die even  niet mee kunnen doen.  
Maar och, dan ga je gewoon even bij anderen kijken of je loopt wat rond.  
 
Tijdens het kaarten worden we door Rechell voorzien van een drankje en ook 
nog verwend met een lekker toastje, stukje kaas of worst etc.  
 
Elke donderdagmiddag is het een gezellige boel in de Vluchthaven en iedereen 
heeft plezier in het spel en de gezelligheid.  
 
Wie na het lezen van dit verslag denkt,  
dat lijkt mij leuk, is dan van harte welkom  
om te komen en mee te kaarten.  
 
Namens het kaartteam  
Joke en Ria 
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van de dorpsraad 
 
Boerenkoolmaaltijd 
Het mag weer van Corona! 
 
Wij nodigen u uit om donderdag 23 februari in de Vluchthaven samen te 
genieten van een uitgebreide boerenkoolmaaltijd. En Rechell kennende, zorgt 
ze ook dat er een lekker toetje volgt. 
Het is altijd een gezellig samenzijn, met leuke deelnemers en lekker eten. 
 
Om 17.30 uur bent u welkom, om 18.00 uur gaat de maaltijd beginnen. 
De kosten zijn € 7,50 per persoon, inclusief 2 drankjes. 
U kunt voorafgaand aan de maaltijd in de zaal betalen. 
 
Wel graag vooraf (tot 18 februari) aanmelden of u komt. 
U kunt Whats-appen of bellen naar Rechell Brugmans (06 2475 9682)  
of Joop Baars (06 4715 6848)  
en aangeven met hoeveel personen u komt en of u dieetwensen heeft. 
 
Graag tot de 23e. 
Dorpshuis de Vluchthaven, Schipholweg 649. 
 

*-*-*-*-* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De enthousiaste Bob Ross-dames beginnen bijna aan hun schilderij 
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Een dagje pampus 
 
De dorpsraad nodigt alle inwoners van Lijnden en Boesingheliede uit om voor 
Pampus te komen liggen. 
HUH, WAT? 
 
Voor Pampus liggen is een uitdrukking. En het betekent: uitgeteld zijn, van 
vermoeidheid of door overmatig eten en/of drinken of gewoon lui erbij liggen. 
 
Deze uitdrukking is ontstaan in de scheepsvaart. Pampus was de naam van 
een zandbank in het IJ voor Amsterdam. Deze zandbank zorgde voor 
problemen voor zwaarbeladen schepen. Deze schepen moesten soms een tijd 
wachten tot het vloed werd en ze Pampus konden passeren.  
(En misschien zetten de zeelieden het uit verveling op een zuipen terwijl ze 
zaten te wachten). 
 
Later maakte het eiland Pampus, waar een fort op werd gebouwd, onderdeel uit 
van De Stelling van Amsterdam. Het verdedigingswerk rond Amsterdam. 
 
Wij willen u uitnodigen samen met ons “voor Pampus te komen liggen”. 
En wel op zondag 14 mei. Dat is op Moederdag, inderdaad. 
 
We vertrekken om 9.00 uur met een bus vanaf de Vluchthaven naar Muiden. 
In Muiden schepen wij in op de boot naar het eiland Pampus. 
Daar krijgen wij een rondleiding over het eiland met veel informatie en leuke 
weetjes. Ook kunt u ‘Het Geheime Wapen’  (een virtuele ballonvaart over de 
stelling van Amsterdam) bezoeken. 
 
Voor kinderen is er een blacklight-speurtocht. Dit is een speurtocht naar de 
geheime code. Overal in het fort zijn verborgen aanwijzingen verstopt. Deze zijn 
door volwassenen niet te lezen, maar voor de kinderen die meedoen natuurlijk 
wel. 
 
Ter afsluiting is er nog een lunch. 
Daarna vertrekken we weer met de boot terug naar Muiden. 
Waar om 15.00 uur de bus ons weer komt ophalen.  
Omstreeks 16.00 uur zijn we dan weer bij de Vluchthaven. 
 
U kunt met ons mee voor € 10,-- per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 5,-- p.p. 
De dorpsraad betaalt de overige kosten. 
Het bedrag moet van te voren worden betaald. 
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(voor de speurtocht moeten wij wel van te voren weten hoeveel kinderen er mee 
gaan en hun leeftijden). 
 
Wilt u mee? Dan kunt u zich op de volgende manieren aanmelden: 

1) een briefje in de brievenbus van Hoofdweg 60 B in Lijnden. 
2) een mail naar ingevisseriv@gmail.com  
Vermeld de volgende informatie: 
Uw naam, het aantal personen dat mee gaat (evt aantal kinderen en leeftijden),  
uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. 
 
U ontvangt van ons bericht (of telefoontje) met hoe u kunt betalen. 
Opgeven kan tot en met 15 april a.s. maar let wel op: Vol = vol 
En u staat pas op de officiële deelnemerslijst als u heeft betaald. 
 
Betalen op Pampus (aan boord van het schip, in de museumwinkel of in het 
paviljoen) kan alleen met pin (of creditcard). 
Heeft u een MuseumJaarkaart of een VIPkaart van de Vriendenloterij, neemt u 
die dan alstublieft mee.  

 

Forteiland Pampus 
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In aanvulling aan de uitnodiging om mee te gaan naar fort-eiland Pampus 
schreef Joop Baars een herinnering:  

 
De stelling van Amsterdam en onze vrijheid. 
 
Als kleuter herinner ik me nog heel goed de zondagochtend van 1 februari  
1953. Mijn broertje had op 31 januari zijn verjaardag gevierd en er was een 
tante blijven slapen. Het zou een gezellige zondag worden, maar toen ik ’s 
morgens vroeg in pyjama de kamer in kwam, stond de radio hard aan en 
luisterde iedereen met een bedrukt gezicht. In die week kwamen er op onze 
boerderij Zeeuwse paarden, die de ramp hadden overleefd en een goed 
onderdak kregen. 
Ik maakte toen kennis met de wrede kant van water. Het herinneringsboek heb 
ik wat keren doorgebladerd! 
Ging beseffen dat ik zelf ook onder zeeniveau woonde in die Haarlemmermeer 
polder. Dus toen later, na veel regen, de Hoofdvaart eens heel hoog stond,  
voelde ik me niet op mijn gemak. Mijn vader legde gelukkig uit hoe goed de 
bemaling was èn mocht er iets gebeuren, dat er dan nog genoeg tijd zou zijn 
om naar de dijk te lopen. En wij woonden gelukkig vlakbij het gemaal Lijnden.  
 
Dat alles wist mijn vader zeker, want zijn zusters woonden in 1945 op 
boerderijen in de Wieringermeer en konden nog met tractor en wagen met 
huisraad ”ontsnappen” toen de Duitsers als wraak de dijken doorstaken.  
Nou dat stelde allemaal wel gerust. 
 
Later vond ik op school de geschiedenisboekjes met de ontdekkingsreizigers 
wel heel spannend. Via dat water kwam je toch maar overal. Onbekende 
gebieden met veel vrijheden. Water bleek dus ook positieve kanten te hebben. 
In bevroren toestand natuurlijk iets minder leuk, denk aan de overwintering op 
Nova Zembla. 
 
Nederlanders hebben wel een heel sterke band met water. Wij werden goed in 
dijken bouwen, maar ook goed in landaanwinning. En we hadden al heel vroeg 
in de gaten dat je ook de vijand, die aan jouw vrijheid wilde knagen, buiten de 
deur kon houden met water. 
Wij Nederlanders waren in staat de landerijen op ingenieuze wijze te inunderen: 
onder een klein laagje water te zetten. Te laag om in te varen, te hoog om in te 
lopen of iets te vervoeren. 
Eerst de Hollandse waterlinie.  
Later de stelling van Amsterdam, rond 1900 aangelegd, die bedoeld was voor 
de stad Amsterdam, maar gelukkig nooit zijn werk heeft hoeven doen. Heeft wel 
preventief gewerkt! 
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Men denkt wel dat Nederland in de Eerste Wereldoorlog zijn neutraliteit heeft 
kunnen behouden, omdat de vijand er van overtuigd was, dat Amsterdam een 
onneembare vesting was. 
Dat was het ook, want het vliegtuig was er nog niet.  
Maar… als er een strenge winter was geweest, dan had de vijand natuurlijk over 
het ijs gekund. 
Moet je natuurlijk wel wat pinnetjes onder de hoefijzers van de paarden kunnen 
zetten, maar dan waren we echt nergens gebleven. Dan was het gedaan met 
onze hoofdstad. 
Zo heeft de stelling van Amsterdam bijgedragen aan onze vrijheid. 
Dus een preventieve werking, heel prijzig, maar wel effectief. 
 
En als ik nu nog in een fort rondloop, sluit ik mijn ogen en lijkt het wel of ik 
midden in de bedrijvigheid sta van het soldatenleven. Dat heb ik gewoon heel 
vaak bij historische gebouwen en plaatsen. Wat zou ik graag een wandeling 
maken in het pas drooggevallen Haarlemmermeer van 1852. Een historische 
roman lezen is daarom ook wel aan mij besteed. 
Ik ben gelukkig geschiedenis leraar geweest en kon ook daar mijn verhalen 
kwijt. 
Maar het meest heb ik nog genoten van het voorlezen aan mijn kinderen van 
het boek Kruistocht in Spijkerbroek van Jan Terlouw. Niet voor niets een gewild 
boek voor alle leeftijden. Te dik om in een keer uit te lezen, maar geweldig om 
met gesloten ogen te lezen. Het leek of ik die kruistocht meeliep. 
 
Joop Baars 
 
 
 
Wat Inge Visser weer aanvulde met: 
 
Doet mij denken aan de verhalen van mijn oma.  
In 1930 is zij van Wissekerke (Noord Beveland) naar de Haarlemmermeer 
“geëmigreerd”. Samen met het grootste gedeelte van het gezin, waar zij de één 
na oudste dochter was.  
Dat na de ramp in 1953 de krant, waarin alle namen van de overledenen 
werden vermeld, een aantal keren gelezen werd om geen naam te missen.  
En hoe blij ze was dat de meeste mensen uit Wissekerke het hadden overleefd. 
(Wissekerke lag vrij gunstig ten opzichte van de zeedijken die doorbraken.)  
 
 

Zo veel verhalen, zo mooi van/door dorpsgenoten. 
Wilt u ook een verhaal delen? Stuur een berichtje, en we maken ruimte. 
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genesius 

Zoals bekend hebben we op 19 en 26 november het toneelstuk ´De Fanclub´ 
gespeeld. En beide keren voor een zeer goed gevulde zaal. 
Er werd goed gelachen om deze klucht en na afloop werd er vooral bijgepraat 
door ons publiek, net zoals wij hadden verschillende bezoekers elkaar 2 jaar 
niet gezien, dit  omdat we door corona zo lang niet gespeeld hebben. 
 
Het leek soms wel op een oergezellige reünie, en onder het genot van een 
hapje en een drankje werd de traditionele livemuziek nauwelijks gemist.  
Dus vanaf deze plaats hartelijk bedankt voor alle belangstelling en steun die wij 
van ons publiek mochten ondervinden. 
 
Op 25 maart en 1 april a.s. spelen we weer een nieuw stuk, ´De Waanzin´ ,  ook 
dit is weer een vrolijk blijspel. En zoals de titel al doet vermoeden spelen zich 
weer de meest hilarische taferelen af, deze keer in een bijzonder zorgcentrum. 
 
Uiteraard is iedereen weer welkom in ons buurthuis ´De Vluchthaven´. We 
houden u op de hoogte, dus nadere informatie volgt. 
 

Wij van Genesius willen met klem beweren, 
dat wij heel enthousiast bezig zijn met repeteren. 

 

Elke dinsdagavond, ja echt zonder dollen, 
zijn we intensief bezig met onze rollen. 

 

Ja, we zijn dan niet te stuiten, 
want alle teksten leren we natuurlijk van buiten. 

 

En we doen ook ons best voor de juiste mimiek, 
het moet perfect want we doen het voor ons publiek. 

 
 
 
Tot ziens, 
Bestuur  en leden  
toneelvereniging  
Genesius 
 
 
 

Na de geslaagde  
uitvoering van 19 nov.  



____________________________ ____________________________
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Schildersclub 
 
Beste mensen, 
 
Het nieuwe jaar is alweer aardig op streek. Wij schilderen in Lijnden vrolijk 
verder. 
Het is voor de meesten van ons toch één van de hoogtepunten van de week.
Want niet alleen kan je je weer lekker creatief uiten, het is ook fijn om elkaar te 
spreken. 
 
Gezelligheid is een belangrijk onderdeel van de club, maar als we schilderen is 
het opvallend stil in de zaal. Dan is iedereen geconcentreerd bezig.
 
Tussendoor maken we een rondje om het werk van de anderen te bekijken. En 
dan zeggen we wat we ervan vinden. Regelmatig complimenten
om dingen anders te kunnen doen.   
Zo leer je van elkaar en krijg je ook ideeën hoe het ook zou kunnen.
 
Denkt u nu: ‘dat lijkt me ook wel wat’. Kom dan eens kijken op dinsdagmorgen 
tussen half tien en twaalf uur in de Vluchthaven. 
 
Als u vragen heeft bel me gerust. Het telefoonnummer is 06 207 177 36.
De kosten vallen reuze mee (al kan ik natuurlijk niet in uw portemonnee
We zijn zo rond de 30 euro per maand kwijt, inclusief de 2 kopjes koffie of thee 
die we drinken. 
Het bedrag is variabel omdat we de huur samen betalen. 
 
We horen graag van u. 
 
Vriendelijke groeten,  
mede namens de andere schilders. 
 
Arien Klomp  
  

____________________________ 
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De winterborrel 

 
Even voorstellen: 
Ik ben Yvonne de Bruin getrouwd met Johan en wij hebben 2 zonen: Jeffrey en 
Mitch. Wij wonen alweer 30 jaar op de Akerdijk in Lijnden. 
Jeffrey en Mitch wonen alweer een tijdje niet meer thuis. 
 
Als we het boekje ‘de Boeselijn’ inkeken dachten we altijd: ‘leuk wat er allemaal 
georganiseerd wordt, maar niets voor ons’. 
Nu hebben we de laatste tijd al vaker gehoord dat het heel gezellig is, 
bijvoorbeeld de burendag en de Nieuwjaarsborrel. 
 
Tijdens de burendag waren we op vakantie, dus dachten we: ‘dan gaan we toch 
maar eens naar de Nieuwjaarsborrel’. En het was heel gezellig. We werden 
ontvangen met een glaasje Glühwein en lekkere hapjes. 
Je spreekt elkaar weer eens. 
 
Het lijkt me nog leuker als de jongere generatie niet net zo lang zal wachten als 
wij, want: óf je spreekt elkaar weer eens, óf je leert elkaar kennen. 
 
Tot ziens! 
 
Yvonne de Bruin 
 

*-*-*-*-* 

   

  



____________________________ ____________________________ 
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Bob ross schilderen 
 
Op vrijdagavond 9 december, terwijl Nederland zich opmaakt voor de kwart 
finale voetbal, verzamelen 8 dames zich in de Vluchthaven.  
Op het programma een workshop Bob Ross schilderen.  
 
Om meteen in de stemming te komen krijgen we van beeldend kunstenares 
Irma Jansen allemaal een mooie pruik op, vol prachtige donkere krullen, een 
rode baret en een schort.  
Onder het genot van een kopje koffie of thee, aangeboden door de Dorpsraad, 
wordt ons uitgelegd wat de bedoeling is.  
We hebben allemaal een doek met daarop geschetst 3 bergtoppen en een 
rivier. Plastic bordjes fungeren als pallet en zijn voorzien van een tiental 
verschillende kleuren.  
 
Als eerste wordt de lucht op het doek gebracht, we mengen wit en blauw naar 
eigen inzicht. Daarna volgen de contouren van de 3 bergtoppen, het groen en 
beginnen we aan een mooi dennenbos in mysterieus zwart.  
 
Terwijl wij allemaal geconcentreerd bezig zijn en onze schilderingen gestaag 
vorderen houdt Gemma ons op de hoogte van de wedstrijd: 2-0 achter.  
De waterval zetten we met een ‘mes’ op en met witte verf wordt het schuimende 
water nagebootst. Inmiddels is het 2-2 en we zeggen tegen elkaar dat we de 
penalties misschien nog gaan halen.  
 
Verdere details verfraaien het schilderij: wat rotsblokken en gekleurde bloemen, 
wolken in de lucht en 2 imposante bomen aan beide zijden.  
 
Onder het genot van een drankje leggen we allemaal de laatste hand door het 
zetten van onze initialen met rode verf in de rechter hoek. We eindigen met een 
groepsfoto (zie elders in dit blad), ieder trots met het werk in de hand, en dan 
kunnen we opruimen.  
Om half 11 stappen we naar buiten de koude avond in.  
Nederland heeft helaas met de penalty’s tegen Frankrijk verloren, maar 
desondanks is het een avond geweest om niet gauw te vergeten. 
 
Thuis bewonderd mijn gezin mijn creatie;  
ze wisten niet dat ik het in me had � 
 
Margriet Sabel  
 



____________________________ ____________________________ 
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Moestuinvereniging De Lijnden 
 
Februari 2023 
 

Dit jaar zijn we officieel als moestuinvereniging begonnen.  
Er waren eerst 18 tuinen met een standaard afmeting van zo’n 200m2 en enkele 
tuinen zijn zelfs nog wat groter. Vroeger waren het vooral de ‘klassieke’ tuinders 
die hun eigen groenten teelden, maar de laatste jaren zie je steeds meer nieuw 
geïnteresseerden. Zij willen hun eigen groenten en fruit op een duurzame wijze 
willen telen, liefst zonder gebruikmaking van bestrijdingsmid-delen en 
kunstmest, én met respect voor een gezonde bodem en de natuur.  
Vooral na de coronaperiode is tuinieren populair geworden.  
 
Overal in Nederland zie je de wachtlijsten voor moestuinen oplopen en steeds 
meer mensen schrijven zich in voor pluktuinen of groenteabonnementen.  
 
Ook door de energiecrisis en het toenemen van de prijzen voor levens-
onderhoud maakt dat mensen graag zelfvoorzienend willen zijn.  
Dat zie je met het verduurzamen van de woningen, maar ook met het zelf 
verbouwen van groenten en fruit. 
 
De behoefte aan een wat kleinere tuin is toegenomen bij de nieuwe tuinders die 
nog weinig ervaring hebben met tuinieren. 
We zijn daarom blij dat drie van onze tuinders een deel van hun tuin hebben 
afgestaan aan drie nieuwe tuinders van de wachtlijst.  
Er zijn nu dus 6 tuinen van 100m2 en dat is ook al een enorme lap.  
 
Want wat veel van die nieuwe tuinders misschien toch onderschatten is dat het 
telen van eigen groenten en fruit, veel smaak en voldoening geeft, maar dat een 
tuin ook een hoop energie kost. Voordat je jezelf geteelde aardappels, sla, 
wortels etc. kunt oogsten gaan er heel wat uurtjes zitten in plannen, schoffelen, 
zaaien etc. Maar degenen die de smaak te pakken hebben willen nooit meer 
anders.  
 
In de natte januarimaand kon je weinig doen op de tuin, maar nu de eerste 
zonnestralen zich aandienen, zie je de eerste tuinders weer verschijnen om op 
te ruimen, het land voor te bereiden en wie weet de eerste tuinbonen al  te 
zaaien in de grond. 
 
Mocht je geïnteresseerd zijn in een moestuin, schrijf je dan in per mail  
bij secretaris@mtv-delijnden.nl, en misschien kom jij dan binnenkort ook in 
aanmerking voor een groentetuin.  



____________________________ ____________________________ 
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Avond- en Weekenddiensten 

 
* De huisartsen van Zwanenburg  
 Huisartsenpost Zwanenburg.  Telefoon nr 023 2010 333 
 
* De huisartsen van Badhoevedorp  
 Via de Centrale doktersdienst. Telefoon nr 088 0030 600. 
 
* Dienstapotheek Haarlem 
 SAHZ Apotheek Spaarne Gasthuis Locatie Zuid, Boerhavelaan 22 
 Telefoon 023-546 4094. 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 023-546 4094. 
 
* 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. 
   
 
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 9.00-17.00u 
 

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 dinsdag 17.00-20.00 uur. 
Bezoek uitsluitend na afspraak via 0900 1852 of de website 
 

PlusPunt Zwanenburg    Dorpshuis Zwanenburg, Dennenlaan 133A 
Meerwaarde gebied Noord, voor  maandag 12.30-16.00 uur  inloop 
ouderenadvies, sociaal raadslieden,  din en don 9.00-12.30 uur  inloop 
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   020-3335700 ma t/m vrij 8.30-17.00 uur 
 

Moestuinvereniging De Lijnden  secretaris@mtv-delijnden.nl 


