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Jesper van der Vorm en Max van der Linden reizen met Masters-
kip Wylde Swan van Tenerife naar Sint Maarten. Met reisversla-
gen houden zij de lezers van Fendert Lokaal op de hoogte van hun 
ervaringen. Hier het tweede verslag. 

Vandaag een ander programma dan normaal. Gewoon om 7 uur 
wakker worden, maar daarna meteen een workout: sit-ups, push-
ups etc. na de workout hadden we pas ontbijt. Normaal gespro-
ken na ontbijt zelfstudie, maar vandaag niet. Eerst centrale les en 
Happy Hour. Toen lunchen en daarna pas zelfstudie. daarna diner 
en vervolgens gingen we Zweeds pesten.
Elke ochtend hebben we vanaf nu een vrijwillige workout. Eerst 
lekker ontbijten en daarna zelfstudie, lunch, Happy Hour en cen-
trale les. Bij de centrale les hebben we de opdracht gekregen om 
een klein bootje te bouwen. Hiermee gaan we een wedstrijdje 
houden als we in de Cariben aankomen. ‘s Avonds kregen we na 
het diner op een leuke manier onze sailmail. De scheikunde do-
cent was verkleed als postbode en gaf iedereen een brief. 
Volgende ochtend weer ontbijt en daarna zelfstudie. bij de lunch 
kregen we lekker broodjes knakworst. Vervolgens Happy Hour en 
centrale les. Tenminste, dat was de bedoeling. Tegen het eind van 
Happy Hour kwamen er hele donkere wolken aan en begon het 
hard te golven en te waaien. Uiteindelijk viel de storm wel mee 
en heeft het alleen wat geregend en gewaaid. Daarna hebben we 
een film gekeken en pizza gegeten. Het was een heldere nacht 
dus er waren enorm veel sterren te zien. De wiskunde docent 
heeft daar meer over verteld en uitgelegd.
Het is Lazy Monday dat betekent dat we mogen uitslapen tot 10 
uur en dan krijgen we een heerlijk ontbijt met een eitje. Daarna 
hoeven we heel de dag niks te doen. Een paar mensen gingen in 
de keuken staan om pannenkoeken voor iedereen te gaan bakken 
en wij zijn met een paar mensen gaan pokeren op het achterdek, 
Jesper had gewonnen. In de avond hoeft ook niemand wacht 
te lopen. De volgende dag is weer normaal. Ontbijten, zelfstu-
die, lunchen en daarna Happy Hour, ik (Max) ging in de mast 
klimmen er was een erg mooi uitzicht. De volgende dag weer 
zelfstudie ik (Max) heb twee toetsen, daarna in de middag begon 
een murderspel, iedereen kreeg een kaartje met daarop wie die 
moest vermoorden, waar en met wat. En als je wordt vermoord 
moet je je eigen kaartje doorgeven aan je moordenaar. Ik (Max) 
vermoord die avond nog de kok met een verrekijker. De volgende 
dag word ik (Max) vermoord door de first mate. 

Groetjes vanaf de Wylde Swan van Max en Jesper
Tot de volgende sailmail

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door: De Deugd en Dekkers Zonwering 
en Rolluiken, GJM Bouwadviseurs, Transkoo Wegtransport BV, Van der 
Weerd Administratie & Advies, Regiobank / You Sure, Fendertse Hoeve, De 
Bloemist Express, Adkou Onderhoud, L’adorno Goudsmederij, Aart Maris, 
Fendert Lokaal, Bom Engineering, Colvan, Familie, vrienden en buren.

Jesper & Max
op weg naar
Sint Maarten

Snelheidscontrole
Donderdag 24 november wer-
den tussen 13.00 en 14.00 uur 
snelheidscontroles gehouden 
op de Stadsedijk in Oudemo-
len richting Helwijk en op de 
Boerendijk in Fijnaart richting 
Fijnaart. Er zijn drie bekeurin-
gen uitgedeeld. De hoogste 
snelheid was 76 km/uur, ter-
wijl 60 km/uur is toegestaan. 

Motorrijder onderuit
Zondag 27 november ging rond 
14.55 uur op de Zwingelspaan-
sedijk in Zwingelspaan een 
motorrijder onderuit doordat 
er slik op de rijbaan lag. De 
bestuurder is met klachten aan 
zijn ribben ter controle naar 
het ziekenhuis gebracht. 

Negeren stopteken
Een bromfietser negeerde 
zondag 27 november rond 
15.30 uur op de Boerendijk in 
Fijnaart een stopteken. Hij is 
vervolgens thuis opgewacht. 
De bromfietser was zeer ver-
ontwaardigd. Hij reed echter 
op de rijbaan en niet op het 
fietspad. 

Losgeraakte fiets
Op de A4 bij Heijningen raakte 
zondag 27 november rond 
15.45 uur een fiets los van 
de fietsendrager. Het rijwiel 
kwam daardoor op de rijbaan 
terecht. Enkele auto’s konden 
de fiets ontwijken. Eén auto 
ging er vol overheen. Daardoor 
raakte de fiets totaal vernield 
en de auto beschadigd. 

Hond aangereden
Op de Stadsedijk in Oudemo-
len is maandag 28 november 
rond 07.55 uur een auto aan-
gereden door een passerende 
Opel Corsa. De auto is na de 
aanrijding doorgereden. Het 
betreft een groene auto en het 
kenteken begint met 15. Heeft 
u iets gezien of gehoord, bel 
dan naar 0900-8844. Nog beter 
is het als de automobilist zich 
meldt. De hond ligt van schrik 
en pijn thuis bij te komen. 

Racen over Tonsedijk
Woensdag 30 november kwam 
de melding dat bestuurders 
van motorvoertuigen de Tonse-
dijk in Zwingelspaan gebrui-
ken als een racebaan. Kennelijk 
weten zij niet dat dit een 30 

kilometerzone is. Volgens de 
melder rijden zij je de plooien 
uit je broek. Laat het de politie 
weten als er een dergelijke 
coureur door Zwingelspaan 
rijdt. Graag met het kenteken 
van bewust voertuig, zodat de 
bestuurder kan worden aange-
sproken. 

Van de dijk gereden
Woensdag 30 november is 
rond 23.50 uur een auto van de 
Boerendijk in Fijnaart gere-
den. Ter plaatse lag een grote 
hoeveelheid modder. De auto 
is getakeld, de bestuurder bleef 
ongedeerd. 

Diefstal uit zeecontainer
Op de Oude Heijningsedijk 
in Heijningen werd vrijdag 2 
december om 15.00 uur de 
diefstal ontdekt vanuit een 
zeecontainer. Het hangslot is 
vermoedelijk doorgeknipt. In 
de container lagen goederen 
die bestemd waren voor de 
verbouw van een woning. De 
inbraak moet zijn gepleegd 
tussen woensdag 30 november 
en vrijdag 2 december. Iets 
gehoord of gezien? Laat het 
weten via 0900-8844.

Verdacht persoon
Op de Stadsedijk in Oudemo-
len hield vrijdag 2 december 
rond 14.20 uur een verdacht 
persoon zich op. Hij had 
interesse in een auto en een 
woning. Het betreft een forse 
man, met een lange grijze jas, 
bruine halfhoge wandelschoe-
nen en een opvallend ‘veld-
petje’ (camouflage groen/bruin 
gevlekt). 

Dakcontrole
In West-Brabant zijn personen 
actief van het bedrijf Dak-
control uit Den Bosch. Zij zijn 
bekend van het tv-programma 
Radar en staan bekend als 
oplichters. Hun werkwijze 
bestaat uit het repareren van 
daken en rekenen hiervoor 
enorme bedragen van 4000 en 
5000 euro in het zwart. Zij be-
naderen ‘kwetsbare’ personen, 
zoals bejaarden. Trap er niet in. 
Doe met hen geen zaken. Laat 
je niet oplichten. 

Arno Melis
Wijkagent Fijnaart, Heijningen, 
Oudemolen en Zwingelspaan
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