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Vuurwerkbom
Woensdag 23 november werd 
rond 21.45 uur een vuur-
werkbom gegooid aan de 
zijkant van een woning aan 
de Polderstraat in Heijningen. 
De laatste weken komen er 
meerdere meldingen binnen 
over zwaar vuurwerk in deze 
straat. De politie gaat hier 
vaker op toezien. Als u weet 
wie de dader(s) is of zijn, geef 
dit dan door aan de politie via 
0900-8844. 

Kentekenplaten gestolen
In de Tennislaan in Fijnaart 
werden in de nacht van 
woensdag 23 op donderdag 24 
november de beide kenteken-
platen van een auto gestolen. 
Iets gehoord of gezien? Bel 
0900-8844. 

Diefstalpoging aanhangwagen
Donderdag 24 november werd 
even voor middernacht op de 
Kadedijk in Fijnaart gepro-
beerd een aanhangwagen te 
stelen. De dader(s) zou(den) 
rijden in een rode Toyota Hi 
Ace. Het kenteken is niet be-
kend. De auto is door de politie 
niet meer aangetroffen. 

Verdachte jongelui
Op de parkeerplaats van de 
Aldi aan de Oudemolensedijk 
in Fijnaart hielden vrijdag 
25 november rond 18.40 uur 
drie jongens zich verdacht 
op. Zij hadden interesse in de 
geparkeerde auto’s. De jongens 
droegen een capuchon. 

Arno Melis
Wijkagent Fijnaart, Heijningen, 
Oudemolen en Zwingelspaan

Bericht van 
de wijkagent
Bericht van 
de wijkagent

In Fendert Lokaal van week 45 heeft u kunnen lezen over onze 
reis met de Wylde Swan. Hierbij ons reisverslag van dag 1 t/m 5.

Vertrek vanaf Schiphol. Wij waren er als eerst. Later kwamen er 
steeds meer trainees bij. We kregen onze truien en T-shirts en 
er werden groepsfoto’s gemaakt. Daarna inchecken, afscheid ne-
men van familie en door de douane heen. Daarna gingen we wat 
eten en om 14.10 uur met z’n allen naar de gate. Even later steeg 
het vliegtuig op om vier uur later in Tenerife te landen. Meteen 
onze truien uitgedaan want het was nog behoorlijk warm. Op 
het vliegveld werden we opgehaald en naar het schip gebracht. 
Daar hebben we wraps gegeten. Daarna werden de slaapplekken 
aangewezen en gingen we een kennismakingsspelletje doen. Om 
tien uur ging het licht uit en moesten we gaan slapen. Om 06.45 
uur werden we weer gewekt voor het ontbijt. Na het ontbijt had 
iedereen een gesprekje met Don, de scheepsarts, en gingen we 
al het eten inladen voor de oversteek. Al het eten moest eerst 
worden schoongemaakt voordat het werd ingeladen op het schip. 
Daarna lunch, soep met brood. Na de lunch werd de groep in 
tweeën gesplitst: een groep mocht Santa Cruz in, de andere groep 
had mentorgesprek. Na een paar uur wisselden de groepen om. 
‘s Avonds hebben we lasagne gegeten en wat groepspelletjes ge-
daan. Om tien uur ging het licht weer uit.
Het is elke ochtend vroeg wakker worden, dan ontbijten en aan de 
zelfstudie beginnen. Vandaag gaan we wegvaren vanuit Santa Cruz. 
Wanneer we uitvaren is het wel even wennen aan de golven. In de 
middag hadden we voor het eerst Happy Hour dit betekend dat je 
het hele schip weer schoon gaat maken. Dus je moet bijvoorbeeld 
het deck gaan schrobben of alle muren even met een doekje afdoen 
enz. Ook kregen we een lesje over hoe je kan meten waar je bent 
op de kaart door het kijken naar de kust. En in de avond moesten 
we voor het eerst wachtlopen en dan moet je elk uur even checken 
of alle zeilen nog goed staan en of er geen rommel op het deck ligt. 
Dit doe je dan twee uur lang en dan moet de volgende groep gaan 
wachtlopen. De volgende dag moesten we weer in de ochtend zelf-
studie doen en daarna was het weer Happy Hour. Daarna hadden 
we voor het eerst sailtraining, we leerden hoe we de zeilen moesten 
zetten bij welke wind. En in de avond weer wachtlopen. Het wacht-
lopen gaat in periodes van 2 uur en je kan wachtlopen van 6 tot 8, 
8 tot 10, 10 tot 12 of 12 tot 2. De volgende dag weer in de ochtend 
weer zelfstudie. Maar voor de zelfstudie vingen we een vis, een 
crewlid pakte een mes en sneed direct de kop van de vis eraf. In de 
middag hadden we een oefening, de situatie was dat we het schip 
moesten verlaten we moesten allemaal waterdichte pakken aan. In 
de avond weer wachtlopen. En toen lekker slapen.

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

Dorpstafel Heijningen 
hoopt op meer deelnemers
Donderdag 10 november kwam 
de dorpstafel van Heijningen 
weer buijeen in het Pestaloz-
zihuis. Aan het einde van deze 
tafel werd er geëvalueerd. De 
tafeldeelnemers willen graag 
op dezelfde voet verder gaan, 
maar hopen ook dat er meer 
mensen aan de tafel deel wil-
len nemen. Tijdens de avond 
zelf werden weer diverse on-
derwerpen besproken.

Verder is er afgesproken dat 
de zandbak in de speeltuin aan 
de Deventerstraat periodiek 
schoongemaakt wordt en voor 
wat betreft het onderhoud 
van de watergang bij de Velu-
westraat blijkt het probleem bij 
de terugslagslag (‘de klep’) te 
liggen, dit wordt opgelost door 
deze schoon te maken. 

Parkeerproblemen
De tafel vraagt aandacht voor 
parkeeroverlast. Op de Hoge 
Heijningsedijk ter hoogte van de 
bocht bij het eethuis staat het 
daar op sommige momenten zo 
vol met auto’s dat er onveilige 
situaties ontstaan. Ook de par-
keerplaats van de voetbalvereni-
ging is overvol op de zaterdagen 
wanneer er meerderde wed-
strijden worden gespeeld. In de 
directe omgeving is er voldoen-

de ruimte om te parkeren. Om 
de parkeeroverlast in beeld te 
krijgen, wordt aan de inwoners 
gevraagd om hier van foto’s te 
nemen.

Metingen A4
In december zullen de metingen 
worden afgerond. De resultaten 
daarvan worden begin 2017 ge-
deeld met de tafeldeelnemers en 
inwoners van Heijningen. Naast 
de metingen van Rijkswater-
staat heeft Heijningen ook eigen 
meetapparatuur ingezet. De 
tafel kijkt uit naar de resultaten, 
want de inwoners ervaren veel 
overlast van de herrie en maken 
zich zorgen over de uitstoot van 
fijnstof. Na bekendmaking van 
de resultaten wil de tafel aan de 
gemeente vragen om zich hier-
over uit te spreken.

Uitnodiging ‘t Kompas
De brede school ’t Kompas wordt 
uitgenodigd om aan de tafel deel 
te nemen. Men is benieuwd naar 
de visie van de school en wat 
inwoners hieraan eventueel zelf 
kunnen bijdragen.

Volgende dorpstafel
De volgende dorpstafel is in het 
nieuwe jaar  op donderdag 16 
februari. Vanaf 20.00 uur bent 
u allen van harte welkom in het 
Pestalozzihuis.


