
 

 
Wat viel er de afgelopen periode te melden vanuit 

Het Groene Hart? 

 

Laten we beginnen met te melden dat we een goed 

seizoen hebben gedraaid met de verschillende 

activiteiten die met onze organisatie te maken hebben. 

 
1. In de eerste plaats zijn daar de recreatiehuisjes die nog in 

ons bezit zijn. Hadden we in het verleden 8 huisjes in de verhuur, nu is dat geslonken 

tot 3. Nog niet zo lang geleden vond de bank het nodig dat we de huisjes weer in de 

verkoop zouden doen, maar was achteraf van mening dat dit toch niet echt nodig was 

geweest. Intussen was huisje 25 al verkocht. 

Op het ogenblik hebben we huisje 35 voor onbepaalde tijd verhuurd en nummer 31voor 

3 dagen in de week, het hele jaar door. Huisje 27 is nu ook voor onbepaalde tijd 

verhuurd. Ook verhuren we een aantal huisjes voor de andere eigenaren. Anneke de 

Vries zorgt voor de verhuur van de huisjes en Letty Keegstra en Janny Bandstra zorgen 

ervoor dat ze bij wisseling van vakantiegangers schoon worden gemaakt. Alleen 

stoppen alle drie de dames per 1 januari 2018 met hun werkzaamheden. Gelukkig 

hebben we Carla Kampstra bereid gevonden hun taken over te nemen, zij neemt ook de 

schoonmaak van de kleedkamers op de camping over van haar dochter. 
 

2. Het feest-/kaatsterrein ligt er het hele jaar netjes bij en wordt keurig onderhouden door 

Jelle Haaijma, onze vaste maaier. Er zijn veel bomen gekapt en er zullen nog een aantal 

het veld moeten ruimen. De kaatsers hebben aangegeven hand- en spandiensten met ons 

te willen verrichten. Alleen kunnen we ook niet alles en zij hebben er eveneens belang 

bij dat het kaatsveld er netjes bij ligt. 

3. De camping heeft dit jaar (gelukkig) meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. In het 

dorp denkt men wel eens dat er weinig of geen bezoekers langskomen, maar dat valt 

wel mee. Zo stonden er op een gegeven moment een hele groep padvinders met tenten 



voor een aantal dagen en een familie met 16 personen. Vergeet niet, dat camping Het 

Groene Hart meer de functie heeft van doorgangscamping. Zo kwam er ook een groep 

tractorrijders langs ergens uit “Holland”, die een rondrit door het noorden maakten. Het 

merendeel van onze gasten is vaak de oudere garde, die rust zoekt en een springplank 

naar Ameland of Schiermonnikoog. De gasten komen uit alle delen van het land, soms 

om lekker te gaan eten in Restaurant ‘De Waard van Ternaard’, dat een heel goede naam 

heeft in binnen- en buitenland!                                                                                                                                         

Onze gasten komen dan ook niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, België, 

Frankrijk, Engeland, Zweden en Canada of andere landen van over zee. Sommigen 

nemen zelfs de fiets mee in het vliegtuig om langs de Friese kust te rijden of een rondje 

Nederland te doen. Er staan ook regelmatig wadlopers op de camping om hier te 

overnachten en overdag naar het Pinkegat of Engelsmanplaat te lopen. Verscheidenheid 

genoeg. Oude tijden van een volle camping zijn echt wel voorbij (helaas). 
 

4. Het ontmoetingscentrum wordt regelmatig gebruikt voor vergaderingen van 

buurtverenigingen, feestjes of verjaardagen als men thuis niet al te veel ruimte heeft 

voor een wat grotere visite. Ook 

zijn er regelmatig disco’s voor de 

basisschooljeugd die meestal 

tussen de 80 en 100 

belangstellenden trekken en 

waarvan de ouders van groep 1 

t/m 4 heel erg genieten. (zie de 

foto’s op Ternaard.nu) Zo nu en 

dan wordt een zanger 

uitgenodigd om ons te 

entertainen.  

Tevens vinden er clubac-

tiviteiten plaats van Darters en 

Klaverjassers en worden er ook 

Workshops bloemstukjes ma- 

ken, gehouden.  
 

Helaas zijn dit jaar alleen al 3 van 

onze medewerkers overleden: Durk 

Streekstra, Gerben Drost en Syb 

Ferwerda. Alle drie hebben ze zich 

altijd volledig ingezet, waarvoor we 

hen veel dank verschuldigd zijn. 

Graag zouden we weer een paar voor hen in de plaats krijgen, dus als iemand belangstelling 

heeft: meld je, een drukke baan is het niet! 
 

Dan is er de kwestie bestuur. We zijn alle drie boven de 65 en zouden erg graag het stokje 

door willen geven aan jongeren, want zeker als je boven de 70 bent, heb je je straatje wel 

schoongeveegd en wil je wel eens stoppen. We zijn best bereid om nieuwelingen in te 

werken, moeilijk is zo’n bestuursfunctie echt niet, alleen de penningmeester moet wel iets 

meer kennis van zaken hebben, maar wordt bijgestaan door Miranda Dijker, onze vaste 

accountant die o.a. de jaaroverzichten maakt. Dus als je denkt dat dit iets voor jou is: meld 

je bij een van de bestuursleden. 
 

Dank ook aan Sjoukje Ferwerda en haar team voor het runnen van de kantine en verder aan 

allen die ons helpen om alle activiteiten mogelijk maken.  Ook de oudere vrijwilligers voor 

de klussen: dank voor jullie inzet.  

Alles bij elkaar genomen zijn wij als bestuur best tevreden over de huidige gang van zaken 

en hopen dat Stichting Het Groene Hart van Ternaard nog heel lang mag blijven bestaan. 


