
Een 
’bejaardenhofje’ 

in Nijbeets 

Het kwam zo Korfballers �uit 
Holland die naar Niibeets 

kwamen om er te spelen namen 
wel eens een paar tenten mee Die 

zetten ze dan langs het veld �Mar 	 
;en en sa 

tfiilden binne fan ’e 

.  Wy koenen doe in heal 

Bunderke lan foar in bytsie keapje 

en dat ha wy mar 
dien’ 

,  aldus 

Geert Dijkstra van de tien jaar 

geleden opgerichte stichting 

�camping de Blauwe Kamp 
’ 

Oom 
Berend weet het nog best 

�Dartien joar leden kwam deze 

Groninger voor het eerst met zijn 

tent naar het veendorp �De 

scheerlijn’n stond’n zowat 
op 

het 

veld zegt hij Al weer tien jaar 
staat hij met zijn caravan op een 
kaveltie van acht bij acht meter 
naast de familie Bouma Bouma is 

een Fries zij 
een echte stadjer 

Ook zij 
zijn trouwe gasten �Wij 

zijn hier bijna iedere zaterdag Het 

moet wel heel slecht weer zijn als 
we een keer overslaan zegt 

mevrouw Baukje Bouma 
�Jazeker ’s winters ook hoor We 
hebben hier prachtig geschaatst 

�Het is maar een half uur rijden 
uit Groningen zegt haar man 
Egbert �je bent er immers zo In 

Groningen wonen ze twee hoog en 

wat ze daar tekort komen halen 

ze in Nijbeets ruimschoots in 
�Rust aldus de heer Bouma �het 

is hier altijd mooi en stil De 

kinderen vinden het ook mooi 
anders bleven ze wel thuis is’t 

niet zo De Bouma’s staan er deze 
zomer zes weken �Drie weken 

lang rij ik heen en weer tussen 
Groningen en Nijbeets en dan heb 

ik nog drie weken vakantie 

aldus de heer Bouma Ze komen 
niet alleen De poes gaat mee de 

cavia het konijn En ook de kip is 

met vakantie �Die hebben we al 

zes jaar Zij gaat altijd mee ook 

zaterdags aldus mevrouw 
Bouma En warempel ze legt als 

de beste 

Over oom Berend hebben we 
het al even gehad Berend Prins 

heet hij voluit En als er iemand 

op de camping waar voor zijn geld 
krijgt dan is hij het Zijn seizoen 
begint in april en pas in oktober 
pakt 

hij 
zijn koffers Hij is zo’n 

beetje de burgemeester van de 

camping waar iedereen ieders 
wel en wee kent De heer Prins 
houdt het gras kort �Alle 

donderdagen wordt er gemaaid 
zegt hij en hij past op de tuintjes 
die de vaste gasten hebben 
aangelegd Die tuintjes zijn een 

mirakel Zo hebben Grietje Spans 
uit Staphorst en Wigele Andree 

~.  ̂ e caravan waar ze 

groenten kweken Er schiet zelfs 
wel eens wat over voor de 
anderen op de camping 

Er ziin zeventien vaste 

staanplaatsen en een paar 

trekkersplaatsen Hoewel de 

camping door een misverstand 
niet meer in de ANWB-gidsen 
voorkomt weten onbekenden 
hem nog altijd te vinden �Finnen 
hebben we hier wel gehad en 
Duitsers Fransen ja wat niet Er 

waren hier ook eens een paar 

Amerikanen en die dachten dat 
het hier een bejaardenhofje was 
Zo vredig is het hier aldus de 
heer Bouma 

De gasten komen zo blijkt voor 
de rust het viswater in de Duurt 
en de mooie fietstochten die 
vanuit Nijbeets zijn te maken 
Grietje Spans en Wigele Andree 
doen vooral het laatste �Wij 
hebben de Elfstedentocht gedaan 
en een paar avondvierdaagsen 
Dat verveelt nooit aldus de heer 
Andree 

Electrisch is er niet gas 

evenmin �Maar met een accu en 
een gasfles kom je een heel eind 
aldus de heer Andree Op de 

camping zelf zijn geen douches en 
wc’s Maar het is slechts een eindje 
lopen naar het clubgebouw van de 

sportverenigingen in Nijbeets 
Niemand die daar moeilijk over 
doet De sfeer op de door de vaste 
gasten zelf beboste camping is 

prima Iedereen kan het met 
iedereen goed vinden �We zijn 

allemaal individualisten aldus 
de heer Bouma �van verplichte 
kof fiebezoekjes hebben we geen 
last Maar we houden wel elk jaar 
een viswedstrijd De mensen uit 

het dorp doen dan ook mee En 

"  ie weken geleden hebben we 
een potje gemaakt Hebben we 
met zijn allen een mooie avond 
van gehad 

Als het aan het bestuur van de 

camping ligt dan komen er nog 
wat terreintjes bij Men heeft 
inmiddels het oog laten vallen op 
een hoekje land Als het wat 
meezit dan komt daar een onlangs 
voor alweer �in bytsje sinten 
gekochte toiletwagen te staan �En 
in stik as wat karavanplakken 
Kalm oan in bytsje groeie no 
aldus Geert Diikstra 


