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Record! 
Nog nooit verbleven er in een jaar zoveel kinderen op ons terrein als in het jaar 2014!  
Een recordaantal van 906 personen (kinderen + begeleiding) hebben dit jaar genoten 
op ons prachtige gelegen Hee 6. Zo’n groot aantal past geheel bij de bedoeling van 
de oprichters van de stichting, om zoveel mogelijk Zaanse kinderen te laten genieten 
op Terschelling. In het grafiekje hieronder is te zien hoe het aantal deelnemers de 
laatste tien jaar gegroeid is van 527 in 2005 tot het huidige aantal van 906. 

 
Vanaf 2007, het jaar waarin de huisjes gebouwd werden, is het aantal deelnemers 
met bijna vierhonderd gegroeid. Het werd toen mogelijk om in het voor- en najaar 
langer door te gaan met het verblijf op Hee 6. Naar verwachting zal het aantal 
deelnemers in 2015 even groot zijn als in 2014. 
Dit jaar begonnen we op 3 april en eindigden in het najaar op 28 september. In het 
totaal verbleven er 29 groepen op het terrein. Het samenstellen van het rooster voor 
de zomervakantie was weer een hele puzzel, vooral door de vroege eerste dag van 
deze vakantie. Het rooster voor het najaar moest zelfs een paar keer herzien worden 
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omdat in de hectiek van de najaarsvergadering scholen te veel of juist te weinig 
dagen kregen. Uiteindelijk kwam toch alles weer goed. 
 
Vergaderingen: 
In de najaarsvergadering in oktober wordt onder andere het rooster vastgesteld. Dat 
is altijd een kwestie van loten, geven en nemen tussen de scholen. Dit jaar is 
besloten om geen voorjaarsvergadering meer te houden, alleen nog een 
najaarsvergadering. De informatie in het voorjaar zal voortaan per mail worden 
toegestuurd. 
 
Toeristenbelasting: 
De gemeente Terschelling vraagt nu per persoon, die op het eiland verblijft, € 1,30 
toeristenbelasting per nacht (was altijd € 0,80). Een groep van 25 deelnemers die 4 
nachten blijft kost ons zo € 130,-. Men is van plan deze belasting te verhogen in de 
komende jaren (in 2015: € 1,50). Het is denkbaar dat daardoor het bedrag dat nu per 
deelnemer betaald wordt (€ 30,-) in de toekomst verhoogd moet worden. 
 
Nieuw: 
Vorig jaar werden de toiletten vernieuwd en een groot deel van de sanitaire ruimtes 
opnieuw betegeld. Deze zomer zijn de leidingen in de muur verwerkt, nieuwe 
radiatoren opgehangen en de resterende wanden opnieuw betegeld. Ook zijn de 
spiegels en kapstokken er vernieuwd. Omdat na het douchen condenswater bleef 
staan in de toiletruimten, is een centrale, permanente afzuiging aangebracht. We 
hopen dat hiermee het probleem van het condenswater verholpen is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grasafvalhoop in een hoek van het voetbalveld werd steeds moeilijker te 
gebruiken, doordat de grond daar te drassig werd. Op advies van het grasmaaibedrijf 
hebben we een betonnen afvalbunker laten aanleggen. Hier kan voortaan zonder 
problemen het gemaaide gras gestort worden. Eens in de twee à drie jaar laten we 
een loonbedrijf de grashoop verwijderen. 
Boven de groepstafels in het dagverblijf zijn de hanglampen vervangen door rails, 
waarop dimbare spotjes zijn gemonteerd. Na een half seizoen bleken deze spotjes 
heel veel elektriciteit te vragen. In de zomer zijn ze vervangen door energiezuinige 
LED-verlichting. Om de bonte avonden tot een groter succes te maken, zijn er 
toneelspots aangebracht aan de balk van het zoldertje.  
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De scheefgetrokken aluminium barbecues zijn vervangen door robuuste stalen 
exemplaren. 
 
Wateroverlast: 
Vorig jaar werd er nogal eens over geklaagd dat het terrein na een flinke regenbui zo 
lang nat bleef met veel plassen. Dit jaar hebben we kunnen merken dat het 
aanbrengen van met grind en zand gevulde gaten in het terrein heeft geholpen. Ook 
werkte mee dat de regenafvoeren van de daken van de huisjes nu via ondergrondse 
buizen rechtstreeks op de sloten lozen. 
 
Zomerklussen: 
De gasten, die in de zomervakantie op het terrein verblijven, krijgen een lijst mee van 
klussen, die zij moeten doen. 
Een grote klus was dit jaar het schilderen van de topgevel aan de westkant.(zie foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rookmelders, die in het dagverblijf en in alle huisjes waren geplaatst, bleken zeer 
storingsgevoelig. Soms gingen ze midden in de nacht zonder reden af. In de zomer 
zijn nieuwe rookmelders gemonteerd. 
Ook er is weer het nodige onderhoud gepleegd ( schilder- ,lakwerk etc. ) 
In het najaar is de tussensloot weer van het riet ontdaan en uitgediept. Een 
oude,dode eik achter het terras is gekapt. 
Achter de bedden in de huisjes verscheen schimmel op de wanden. Deze is 
verwijderd. De onderzijde van de wanden werd daarna bestreken met een 
schimmelwerende verf. 
 
Uit de checklijsten: 
Natuurlijk is het onvermijdelijk dat er dingen stuk gaan, als er heel veel personen in 
een seizoen op ons terrein verblijven. Zo is het kapot vallen van borden en bekers en 
kapotte gordijnen een veel voorkomende, maar te begrijpen schade. 
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Minder begrip kan worden opgebracht voor schade die moedwillig wordt aangericht. 
Zo is dit seizoen ons volleybalnet vernield door met een mes of aansteker gaten in 
het net te maken (zie foto). Gelukkig heeft basisschool de Zoeker een nieuw 
volleybalnet aangeboden. 
Een, in de checklijsten veel voorkomende, klacht is het onvoldoende schoonmaken 
van de huisjes bij het vertrek van het kamp. 
Door een ander systeem van het legen van de vuilcontainer, ging er in het begin van 
het seizoen iets mis met ophaalschema. Vuilniszakken, die men buiten de container 
plaatste, werden open gepikt door de meeuwen; waarna het vuilnis over het terrein 
verspreid raakte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shirtjesactie: 
Ook dit jaar is er, onder leiding van Gerrit de Louw, weer een succesvolle actie 
geweest om shirtjes met het logo van Hee 6 er op, onder de deelnemende leerlingen 
te verkopen. De opbrengst was € 1290,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plannen voor de komende jaren: 
Het bestuur heeft voor de komende jaren een lijstje met voornemens vastgesteld. 
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden houdt dit de volgende onderwerpen in:. 

 Het opnieuw betegelen van het terras 
 Een overkapping van een deel van  het terras 
 Verplaatsing van de gereedschapsberging naar een losse schuur 
 Op de plaats van de berging een sanitaire ruimte voor de leiding maken 
 

 
 
 

Westzaan,  januari 2015,  
Cees Edam, secretaris 


