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Uw buurtblad de Boeselijn   
 

Verschijnt 5 x per (verenigings-) jaar.  
De volgende uitgaven is rond   9 februari, 28 april en 23 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. 

In de bomen op de rotonde 

Wonen lepelaars en reigers 
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Agenda 

vr      9 dec  19.30 uur   Vluchthaven   Bob Ross schilderen 

do 15 dec 19.30 uur Vossennest Workshop kerststukjes 

vr 16 dec 19.30 uur Vossennest Workshop kerststukjes 

za      7 jan 11.00 - 12.00uur Lijndenplein Kerstbomen inleveren  

zo   15 jan  15.00 - 17.30uur Vluchthaven   Winterborrel 

 
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 12 dec Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 13 dec Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
ma    9 jan Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di 10 jan Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
ma   6 feb Lijnden west+B’liede restafval ophaaldag 
di   7 feb Lijnden oostzijde restafval ophaaldag 
In de week van 9 januari: kerstbomeninzameling door Meerlanden 

 

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 13 dec 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, (en 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. 
 
Bij het samenstellen van deze Boeselijn waren bij Meerwaarde nog niet alle 
datums voor 2023 bekend. De aangegeven datums in bovengenoemd lijstje 
zouden kunnen afwijken.  
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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 
 
 

*-*-*-*-* 

 

Punaises 
 

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat die rondjes op het fietspad aan de 
overkant van de ringvaart zijn? 
 
Ze heten punaises en geven een 
(hard)looprondje “Zwarte pad” aan, 
vanaf de oude molen (nu theehuis de 
Akermolen).  
 
De route is ongeveer 7,5 km en volgt 
vooral het fietspad en een stukje door 
het natuurgebied Lutkemeer. 
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van de redactie 
 
Het zal niemand zijn ontgaan, maar de Schipholweg is afgesloten.  
Dat betekent veel kilometers omrijden of fietsen, veel denkwerk in routes maken 
en veel meer drukte op de dijk. Lastig voor de bedrijven en bewoners aan de 
Schipholweg en de bezoekers van de Vluchthaven. 
 
Dit alles dient één doel en dat is dat wij er straks weer een prachtig nieuwe weg 
voor terug krijgen.  Bij het verschijnen van de vorige Boeselijn waren deze 
werkzaamheden nog niet bekend. Inmiddels zijn er drie weken verstreken 
waarin het kruispunt met de Hoofdweg Oostzijde dicht was.  
Toen is er gewerkt aan een nieuwe fietsbrug richting Hoofddorp, is de 
beschoeiing langs de Schipholweg aangepakt en is de weg tot aan de busbaan 
opnieuw geasfalteerd.  
 
Inmiddels is fase 2 ingegaan. Deze duurt tot 2 december.  
De Schipholweg wordt voorzien van een nieuwe asfalt-laag en als dit klaar is 
wordt het fietspad gedaan. Daarvoor maken de fietsers tijdelijk gebruik van de 
weg. De weg blijft dicht, net als de kruising Schipholweg met de Hoofdweg 
Westzijde. 
 
DE VENTWEG richting DE VLUCHTHAVEN BLIJFT OPEN!  
U komt hier alleen via de Hoofdweg Westzijde, langs de benzinepomp. 
Fietsverkeer kan wel doorrijden richting Hoofddorp. 
De provincie heeft toegezegd dat, als het mogelijk is, er delen van het kruispunt 
open zullen gaan. Wij hopen dat het kruispunt al voor 2 december weer volledig 
te gebruiken zal zijn. 
 
Waarom schrijven wij dit allemaal zult u zich vast afvragen? Allereerst om u te 
informeren, maar ook om de bezoekers van het Dorpshuis ‘De Vluchthaven’ te 
laten weten hoe zij naar hun geliefde club toe kunnen. En vooral de bezoekers 
van toneelvereniging Genesius. Na twee jaar Covid-19 staan zij eindelijk weer 
op de planken. Dat mag door de slechte bereikbaarheid geen flop worden! 
Alsjeblieft niet zeg. Alle leden hebben hun schouders eronder gezet om weer 
een hilarisch stuk te kunnen brengen. Weet u nog wie de Duitse schlagerzanger 
Heino is? In de jaren 70 bestormde hij de hitparade in Duitsland, maar ook in 
Nederland. Ga vooral kijken en maak er een spannend avontuur van om de 
Vluchthaven te bereiken. 
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In de vorige Boeselijn schreven wij verder over alle andere werkzaamheden 
langs de Schipholweg.  Deze informatie klopt niet geheel; niet alle bedrijven 
geven duidelijkheid over de werkzaamheden die ze uitvoeren.  
 
Vanaf Lijnden gezien richting Boesingheliede ligt er nu rechts van de 
Schipholweg een nieuwe leiding voor de transport van water. De 
werkzaamheden hiervoor zijn nog niet klaar. Achter het kerkhof en De 
Vluchthaven wordt de leiding middels een boring aangelegd. 
Links van de Schipholweg wordt nu druk gewerkt aan een andere 
watertransportleiding. De werkzaamheden hiervoor duren ongeveer een jaar. 
Daarna komt er een hoogspanningskabel van Tennet en daarna nog een 
gasleiding. 
 
Daarna hoopt de firma TPSolar te beginnen met het zonnepanelenpark. 
Daarvoor willen ze deze maand gaan starten met de vergunningaanvraag. Op 
de website van de Dorpsraad Lijnden kunt u verslagen lezen over de drie 
vergaderingen/besprekingen die dit jaar hebben plaatsgevonden met betrekking 
tot  het zonnepark. Tot zover nieuws rondom de Schipholweg. 
 
Wij wensen u een mooie decembermaand en alvast hele fijne feestdagen.  
Begin februari hopen weer te schrijven over alles wat Lijnden en Boesing-
heliede bezig houdt. 
  
Veel leesplezier in uw Boeselijn.   
De redactie 
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 
 
Jaarvergadering (over 2021) 28 september 2022  
Aanwezig waren twee van de drie bestuursleden en onze vaste  
notuliste. Ook waren er 8 bewoners uit Lijnden aanwezig. De volgende zaken 
werden er besproken: 
 
Verlichting van het gemaal  
De aanwezigen krijgen uitleg waarom de verlichting het nog steeds niet doet. 
We zijn hier nu al vijf jaar mee bezig, maar de gemeente neemt hierin geen 
verantwoordelijkheid. Een van de redenen is dat Stichting Boei zich hier niet 
meer mee bezig wil houden en de gemeente vind dat de verlichting de aandacht 
vestigt op het restaurant Qunis.  
Als dorpsraad mogen wij dit niet zelf regelen. Onze gebiedsmanager Paul 
Heuberger heeft ons beloofd dat er binnen de gemeente iemand wordt 
aangesteld die zich hiermee vanaf augustus 2022 gaat bezighouden.  
 
Straatracen 
De aanwezigen weten allemaal wel een plek in Lijnden waar er flink hard wordt 
gereden. Dit zijn zowel auto’s als motoren. De gemeente kan pas in actie 
komen als er meldingen binnenkomen vanuit Lijnden. Dan kunnen er bijv. 
Smileys worden geplaatst.  
 
Volkstuinen 
Vanaf 1 januari 2023 is het volkstuinencomplex zelfstandig. Er is een bestuur 
gevormd. Alles is bij de notaris vastgelegd.  
 
Plaatsen kerstbomen 
Ook dit jaar proberen we dit weer te regelen.  
 
Ter zake doende opmerkingen uit de Rondvraag: 
- Is het opgevallen dat de postcodes op de brievenbus in de Nieuwerkerker-
straat bijna onleesbaar zijn geworden? Angelique neemt hierover contact op 
met Post.nl. 
Inmiddels is dit gebeurd en al snel waren de postcodes weer goed leesbaar. 
- Waar zijn de Narcissen gebleven die ooit zijn gepoot door dorpsbewoners 
langs de taluds? Antwoord: Ze zijn beschadigd door werkzaamheden. De 
gemeente (Kelly Ladru) heeft toegezegd om ze terug te laten plaatsen.  
- TP Solar (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Zonnepanelenvelden 
langs de Schipholweg) stelt een “geldpotje” van €10.000,- beschikbaar t.b.v. ons 
dorp. Ernst stelt voor om mee te denken wat we hiermee voor het dorp kunnen 
doen.  
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- Jarko Dekker wil meer weten over het reilen en zeilen in de dorpsraad en 
denkt erover om in ons bestuur plaats te nemen. Om hem voor te bereiden en 
zo goed mogelijk te informeren wordt hij opgenomen in het standaard 
mailverkeer van de dorpsraad onderling.  
 

Het was een levendige vergadering met veel inbreng van aanwezigen. 
 
Participatieavond woensdag 21 september over bomena anplant en VOS-terrein:   
Op 21 september hebben wij een avond georganiseerd over deze twee 
onderwerpen. Na een oproep in de Boeselijn en het flyeren in de buurt waren er 
8 belangstellenden. Het werd dus een informele bijeenkomst. En het volgende 
kwam hierbij naar voren: 
Bomen: 

- Aanplant bomen aan de (Hoofd)weg onder aan de Akerdijk tussen viaduct 
T106 en Badhoevedorp. 

- Welke bomen dat zullen worden, wordt overgelaten aan de deskundigen 
van de afdeling beplanting. Hoewel het niet in hun voorstel stond, hoopt 
men toch op een of meerdere treurwilgen en de andere bomen zo divers 
mogelijk. 

 VOS-terrein:  
- Speeltoestellen handhaven, desnoods met een hek er om heen. Zo 

mogelijk uitbreiding met duurzame (natuurlijke) fitness apparaten voor      
oudere jongeren (o.a. boomstammen, schaakbord, basket, tafeltennis). 

-   Graag iets meer verlichting, een paar bomen in het midden, wel zorgen             
dat het open en veilig blijft. 

-    De randen van bomen en struiken beter onderhouden (snoeien), want nu 
zitten bewoners met donkere achtertuinen en woningen. 

-     Bij de sloot aan de westzijde een beschoeiing aanbrengen. 
 

Deze punten hebben wij doorgestuurd naar de afdeling Gebiedsmanage-ment 
van de gemeente. Wij hopen dat zij hier iets mee doen zodat de omwonenden 
met meer plezier gebruik gaan maken van deze openbare ruimten. 

 
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. 
Zo kunt u bijvoorbeeld eerder uitgekomen Boeselijns op de website teruglezen, 
dan hoeft u deze niet allemaal te bewaren. 
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Workshop BOB ROSS schilderen 
 
In de Vluchthaven op vrijdag 9 december, 19.30 uur 
 
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de  
workshop Bob Ross schilderen. 
Bob Ross is vooral bekend van zijn schildercursus op tv en door zijn kapsel.  
Zijn motto was: “iedereen kan schilderen”. 
 
Dus als u dit zelf ook eens wilt proberen ook al bent u er van overtuigd dat u niet 
kan tekenen of schilderen. Juist dan: geef u op voor deze bijzondere workshop. 
 
De workshop is voor alle inwoners van Lijnden en Boesingheliede en wordt 
gegeven op vrijdagavond 9 december, start 19.30 uur , inloop vanaf 19.00 
uur. U betaald een kleine bijdrage namelijk € 5,-- per persoon. De overige 
kosten worden betaald door de dorpsraad. 
Dit bedrag kunt u contant voldoen op de avond zelf.  
 
Tot en met 1 december kunt u zich aanmelden! 
(TIP: leuk sinterklaascadeau voor iemand die in Lijnden of Boesingheliede 
woont) 
 
Opgeven kan door te bellen met Inge Visser (023 - 555 2150) op woensdagen 
tussen 19.00 en 19.30 uur, een briefje in de brievenbus te doen bij Hoofdweg 
60B in Lijnden of te mailen naar: ingevisseriv@gmail.com. 
Vermeld alstublieft uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. 
 
 
Ook als u niet kunt schilderen is deze workshop met buurtgenoten vast erg gezellig.  
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ouderensoos 

  De ouderensoos is weer volop in beweging
 heel enthousiast gekaart en er hebben zich weer een aantal 
nieuwe mensen aangemeld! 
Zij vinden het zo gezellig in Lijnden dat ze graag komen en wij zijn daar 
blij mee, zo hebben we heel vaak 6 of 7 tafels bezet. 
 
Eens in de zoveel tijd organiseert Rechell een gezellige lunch, waar wij 
een kleine bijdrage voor moeten geven. Eind oktober was het weer zo 
ver, en kregen we een heerlijke lunch voor gezet, waar we met smaak 
van hebben genoten! 
 
Altijd gezellig zo’n bijeenkomst en daarna nog een gezellige kaart 
middag, zo kunnen we er weer tegen.  
 
Voor wie ook graag wil klaverjassen: elke donderdagmiddag om 13.00 
uur  staat in de Vluchthaven de koffie en thee klaar en beginnen we om 
half twee met klaverjassen. En iedereen is welkom! 
 
Het kaarteam 
 

 
*-*-*-*-* 

 

Familieberichten 
 

Als ik eens mijn ogen sluit, en het leven vliedt eruit
En men vraagt: ‘Wat heb je met dit leven gedaan?’

Was het goed of was het matig? Was het vlot of was het statig?
Och, vergeef het mij dan maar, want ik heb mijn best gedaan.

 

Op 5 september overleed mw Cornelia Peetoom 
uit Boesingheliede.  

 
Zij werd 96 jaar 

 
Familie en vrienden wensen wij veel sterkte

____________________________ 

De ouderensoos is weer volop in beweging. Er wordt  
heel enthousiast gekaart en er hebben zich weer een aantal 

ellig in Lijnden dat ze graag komen en wij zijn daar 

Eens in de zoveel tijd organiseert Rechell een gezellige lunch, waar wij 
ind oktober was het weer zo 

kregen we een heerlijke lunch voor gezet, waar we met smaak 

Altijd gezellig zo’n bijeenkomst en daarna nog een gezellige kaart 

elke donderdagmiddag om 13.00 
staat in de Vluchthaven de koffie en thee klaar en beginnen we om 

Als ik eens mijn ogen sluit, en het leven vliedt eruit 
leven gedaan?’ 

Was het goed of was het matig? Was het vlot of was het statig? 
Och, vergeef het mij dan maar, want ik heb mijn best gedaan. 

mw Cornelia Peetoom – van Vugt  

wensen wij veel sterkte 
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genesius 

 
Hallo beste lezers, 
 
Zoals bekend spelen we 19 en 26 november ons toneelstuk “De Fanclub“ , en 
voor het eerst in tijden hebben we te maken met een volle zaal op de 19e, voor 
de 26e is het nog even afwachten. 
 
Maar wat een spektakel: 
Maandagmiddag jl. ben ik even naar ‘De Vluchthaven’ geweest. De 
Schipholweg is, vanaf zeg maar, kruising Zwanenburg/Boesingheliede 
afgesloten. 
Dus komend vanuit Zwanenburg langs de dijk de eerste afslag Hoofdweg 
(westzijde) nemend en daarna voorbij benzinepomp Kool rechtsaf naar de 
Vluchthaven. 
 
Wat schetst mijn verbazing: de enige toegangsweg naar de Vluchthaven was 
afgesloten! Woedend trapte ik de afzetting opzij, en reed naar De Vluchtha-ven.  
 
Na een gesprek met andere bewoners zag ik tot mijn verbazing dat de afzetting 
er weer stond. Ik er weer heen om de afzetting weer te verwijderen, maar kreeg 
toen te maken met een ontvangstcommissie van sterke mannen; lag ik toch 
bijna op mijn ouwe dag te rollebollen midden op het kruispunt. 
 
Inmiddels waren er werknemers van de Gemeente gearriveerd, en na enige 
gesprekken is de weg definitief opengesteld. Natuurlijk heb ik handen geschud 
met de sterke mannen, ook zij deden hun werk.  
Er zullen ook aanwijzingen komen dat o.a. ons Dorpshuis en Bloemist Ernst van 
Woerkom bereikbaar zijn. 
 
Tot zo ver mijn verhaal,  
Ben Sulmann  
Toneelvereniging Genesius 
 
 
Maar met veel plezier en enthousiasme staan we bovengenoemde datums op 
de planken. Ook u bent zaterdag 26 november van harte welkom om te 
genieten van ons (veel) gerepeteerde muzikale stuk “De Fanclub”. 
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Rotonde T106 / bedrijventerrein 

 
Op 14 november jl. waren twee afgevaardigden van de dorpsraad 
 Lijnden/ Boesingheliede aanwezig bij een terugkoppeling van de stand van 
zaken over de rotonde S106/bedrijventerrein in het dorpshuis in Badhoevedorp.  
Er werd een toelichting gegeven over de besluitvorming.   
 
In het onlangs verschenen gebiedsprogramma van de gemeente schrijft de 
gemeente hierover nog het volgende:  
 
“De rotonde bij Lijnden bereikt verkeerskundig de maximale capaciteit. In de 
omgeving zijn veel ontwikkelingen (uitbreiding van het bedrijventerrein). 
Daarom moet de capaciteit van de rotonde op korte termijn uitgebreid worden.  
 

Er is een discussie over de keuze voor een dubbele ‘turbo’-rotonde of een 
verkeersregelinstallatie (VRI) (= stoplichten). De VRI is toekomstbestendiger. 
Maar de aanleg daarvan wordt bemoeilijkt door beschermde vogels (broedende 
lepelaars en reigers in de bomen in het midden van de rotonde).  
 

Er moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden. De planning en uitvoering 
zijn sterk afhankelijk van de keuze. We streven naar een realisatie in 2024.” 
 
In de terugkoppeling op 14 november bleek dat de turbo-rotonde als voorstel zal 
worden uitgewerkt. Bij een turbo-rotonde wordt het verkeer al gescheiden in 
afslaand- en recht doorgaand-verkeer voor de rotonde. De bomen kunnen dan 
naar alle waarschijnlijkheid blijven staan.  
 
Daarmee blijft de plaats voor lepelaars en reigers om te nestelen hopelijk 
bestaan. Gekeken moet ook nog worden naar het ontwerp van deze turbo-
rotonde. De bus moet er bijvoorbeeld overheen kunnen.  
 
Met het ontwerp wordt ook gekeken naar fietsverkeer en hoe dit kan aansluiten 
op het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein, Lijndenhof. Het Lijndenhof 
komt te liggen rondom het nieuwe lint, tussen het al bestaande bedrijven terrein 
en de nieuwe A9. 
 
We houden u op de hoogt als wij nieuws hierover ontvangen. 
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Kerstbomen 

in Lijnden en Boesingheliede 
 
In Boesingheliede, bij de IJweg  
en in Lijnden, bij de Hoofdweg Westzijde/hoek Lijnderdijk willen we weer 
kerstbomen laten neerzetten. In de donkere dagen van december altijd een 
leuke binnenkomst van de beiden kernen.  
 
Echter is door de gemeente op de valreep aangegeven dat 2022 het laatste jaar 
is dat er subsidie is voor “echte” kerstbomen 
met lichtjes. Wel willen ze, maar dan alleen 
dit jaar, subsidie geven voor de aanschaf van 
een zogenaamde lichtboom met 
ledverlichting als alternatief voor een 
kerstboom.  
 
Omdat dit voor 1 december besloten en  
geregeld moet zijn weten wij op het moment 
dat deze Boeselijn uitkomt nog niet wat we 
uiteindelijk zullen beslissen.  
 
Maar dat er iets komt, dat is zeker. 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 

 

Familieberichten 
 
Al mijn wenskaarsjes zijn nu op 
ik ben dankbaar voor mijn lange leven 
Vaak stond dat medisch op zijn kop 
gedenk mij nog eens even 
 

Mw Hilda Zandbergen 
 

overleed 26 juli op 85-jarige leeftijd. 
Ze woonde samen met haar man aan de Lijnderdijk op nr 259. 

 
Familie en vrienden wensen wij veel sterkte 
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Kerstbomen inzameling  
zaterdag 7 januari 2023 

 
Nog voordat u een kerstboom in huis heeft gehaald, berichten wij u  
al over het inzamelen van de afgedankte bomen in januari 2023. 
 
De kerstbomen kunnen gebracht worden bij de container op de hoek van de 
Raasdorperweg en Hoofdweg westzijde bij het Lijndenplein tussen 11.00 en 
12.00 uur. 
Uiteraard krijgt iedereen voor elke ingeleverde kerstboom weer een lootje. Op 
de Winterborrel op zondag 15 januari zal de loterij worden gehouden waarmee 
door de kinderen weer leuke prijzen gewonnen kunnen worden.  
 
Natuurlijk is er, net als eerdere jaren,  
een glaasje glühwein voor de  
meehelpende ouders/verzorgers  
en andere aanwaaiende volwassenen.  

 

 

 

 

 

Winterborrel  
zondag 15 januari 2023 

 
Op 15 januari 2023 willen wij weer eens met u toosten op het nieuwe jaar. Dan 
houden wij dus weer onze jaarlijkse winterborrel. Afgelopen jaren kon deze 
traditie vanwege een welbekend virus helaas niet doorgaan.  
 
Wij zijn blij dat het deze keer weer mogelijk is. En hopen dat velen van u langs 
komen om samen het nieuwe jaar te verwelkomen en te praten over het wel en 
wee in Lijnden en Boesingheliede. 
 
U bent welkom van 15.00 tot 17.30 uur.  
Om 15.00 uur beginnen wij met het schenken van een glaasje glühwein. Daarna 
zal Els weer prijzen verloten aan de kinderen die lootjes hebben gekregen voor 
het inleveren van de kerstbomen.  
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Schildersclub 
      
Beste mensen, 
 

De tijd gaat snel, dus voor je het weet vraagt Els weer of je een stukje wil 
schrijven voor de Boeselijn. Nou graag hoor.  
 
Zoals bekend heeft Lijnden een schilderclub waar iedereen aan mee kan doen. 
In  alle  technieken die je maar wil. Dus schilderen in olieverf, acryl of aquarel. 
Werken met houtskool, pastelkrijt, noem maar op. Alles kan en mag.
Op dit moment wordt er geschilderd met olieverf en acryl.  
 
Gerda is bezig aan een prachtig landschap in olieverf. Ellie is haar hond aan het 
schilderen, Tinie maakt prachtige schilderijen die je niet kunt beschrijven maar 
vooral moet zien, Kees schildert intuïtief, dus helemaal uit zijn binnenste
maakt een prachtig fantasieschilderij van een sater in een bos aan een 
met allerlei dieren, ook prachtig. Gemma maakt heel gedetailleerde schilderijen 
van dieren. 
Zelf probeer ik de zee met de lucht daarboven te vangen in acryl.
 
We bekijken elkaars werken en geven elkaar complimenten en indien nodig een 
tip hoe iets anders zou kunnen.  
 
Verder wordt er natuurlijk koffie gedronken en gezellig bij
wereldproblemen worden tussendoor ook even opgelost. 
 
Lijkt het je ook leuk om mee te doen? Wees niet bang. Er zijn heel goede 
schilders bij ons, maar zeker ook nog beginners en we zijn natuurlijk allemaal 
amateurs. Dus je past altijd in de groep. 
Mocht je nog twijfelen, kom eens langs op dinsdagochtend tussen half 10 en 12 
uur. 
Half december houden we even onze feestdagenstop, maar in januari beginnen 
we weer. Dat gebeurt waarschijnlijk op dinsdag 10 januari 2023.
 
Nou beste mensen gezellige feestdagen en 
een prachtig Nieuwjaar gewenst. 
 
Vriendelijke groeten,  
mede namens de andere schilders.  
 
Arien Klomp    
  
(Een sater is een vrolijk en ondeugend boswezen uit de Griekse mythologie)
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Kerst-workshop 
 

In het Verscholen Vossennest 
 
Op donderdag 15 en vrijdag 16 december kunt u in het verscholen Vossennest 
een kerststuk maken onder leiding van Anita Haver. 
Zij wil zich graag even voorstellen: 
 

Ik ben Anita Haver, 55 jaar en bloembindster van beroep. Dit doe ik al zo’n 35 
jaar en heb gewerkt in diverse bloemenwinkels. 
En 10 jaar heb ik mijn eigen bloemenwinkel gehad in Amsterdam-Geuzenveld. 
 

De laatste paar jaar heb ik diverse workshops gegeven in het souterrain bij onze 
voormalige aquariumwinkel in Aalsmeerderbrug. Inmiddels ben ik in de positie 
dat ik niet meer hoef te werken en heb dus vrije tijd over. 
 
Het blijft ontzettend leuk om met bloemen te werken. Het kriebelt dan ook om 
weer gezellig aan de gang te gaan. Daarom organiseer ik op donderdag 15 en 
vrijdag 16 december een workshop voor Kerst. 
 
Wat is er nu leuker dan zelf je eigen kerststuk te maken � 
Gezellig een avondje uit voor een leuk prijsje. De prijs van de workshop is  
€ 30,- per persoon. Dat is incl. koffie/thee/frisdrank en wat lekkers. 
 
Je mag zelf een leuke vaas, pot of schaal meenemen en de rest regel ik 
allemaal. Geen probleem als je niet zelf een ondergrond hebt, tegen een kleine 
vergoeding kunt u die bij mij uitkiezen. 
 
De workshop wordt gehouden in Het Verscholen Vossennest,  
Raasdorperweg 28 a, Lijnden. De tijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Voor informatie en/of inschrijving kunt U contact met mij opnemen via : 
06 - 511 588 36 of picasso-flowers@ziggo.nl 
Ik hoop u te zien voor een gezellige avond. 
 
Groetjes, Anita 
Picasso-Flowers 
 

  



____________________________ ____________________________ 

 

- 18 - 
 

Moestuinvereniging De Lijnden 
 
 
Eerste bijeenkomst Moestuinvereniging De Lijnden 
 
Woensdag 9 november jl. heeft de moestuinvereniging haar eerste vergade-ring 
georganiseerd in het verscholen Vossennest.  
Alle tuinders die nu al een tuin onderhouden, hebben aangegeven door te willen 
gaan met hun tuin in de nieuwe constructie van een vereniging.  
 
Jarco den Dekker informeerde de leden, in zijn rol als voorzitter, over het 
huishoudelijk reglement. Vooral welke punten zijn veranderd nu we zelfstandig 
als vereniging verder gaan en niet langer onderdeel zijn van de Dorpsraad 
Lijnden.  
 
Onur Dogru, de nieuwe penningmeester legde uit dat de huurprijs van de 
tuintjes hoger zal uitkomen, omdat we als vereniging meer kosten zullen moeten 
berekenen. Maar met een huurprijs van € 100,- per jaar voor een tuin van 200 
m2 betalen we in verhouding met andere gemeenten nog heel weinig huur.  
Ook zal de vereniging een eenmalige borg per tuin vragen, die bij het opgeven 
van de tuin natuurlijk wordt teruggestort als de tuin netjes wordt opgeleverd. 
 
In de toekomst hopen we ook wat kleinere tuinen, van bijvoorbeeld 100m2, aan 
te bieden. In de praktijk blijkt dat heel veel nieuwe, enthousiaste tuinders, maar 
ook de wat meer doorgewinterde tuinders de oorspronkelijke tuinen van 200m2 
met moeite kunnen onderhouden. 
 
Geïnteresseerden in een tuin kunnen zich voortaan melden per mail bij 
secretaris@mtv-delijnden.nl en kunnen zich alvast inschrijven op de wachtlijst. 
 
Wiet van Hoorn 
Secretaris Moestuinvereniging 
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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 


