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Drie weken lang komen groepjes
ouderen uit de woon-zorgcentra
van Vrijwaard een dagje kamperen
op Camping de Donkere Duinen.
De andere campinggasten begroe-
ten ze met een vrolijk ’goodmor-
ning’. „Het is ook altijd gezellig op
de camping”, zegt tachtiger Gré
van Dalen. 

Herinneringen
Fietsen, een ijsje halen bij de Hel-
derse Vallei, soep maken op een
gastoestelletje: het hoort er van-
daag allemaal bij, net als vroeger.
„Ik ging altijd met mijn man en
drie zoons naar Drenthe, met de
onze eigen caravan. We hadden een
hele grote, voor zes personen.”

Ook Gerry Blokker-Boomsma
(99) ging maar al te graag naar de
camping. „Met de camper of de
caravan. Mijn man en ik gingen
dan naar Friesland, Groningen of
Drenthe. Nu ga ik niet meer hoor.
Dit is de eerste keer dat ik weer op
de camping ben sinds hij er niet
meer is.” 

Voor anderen is het campingbe-

zoek een primeur. „Wij hadden
vroeger geen tent”, zegt mevrouw
Molenaar. Ging ze niet op vakan-
tie? „Jawel hoor. Maar in een ho-
tel.” Ze lacht. 

Stolk: „Er worden veel herinne-
ringen opgehaald over het kampe-
ren. Iemand had oude vakantiefo-
to’s meegenomen en er wordt
gekletst over wie er ook zo’n hekel
had aan het schoonmaken van de
haringen.”

Trainingspak en wc-rol
„We kregen inspiratie voor dit
initiatief op een bijeenkomst van
Stichting Gouden Dagen. Op som-
mige plekken werd dit al gedaan”,
vertelt Stolk. Petra Alders, teamlei-
der welzijn, vult haar aan: „Het
hoeft niet altijd veel te kosten.”

Stoelen en tafels, koffie en gebak
en de campingplek werden gespon-
sord. De tent is op Marktplaats
gekocht. „En je hebt vrijwilligers
en een enthousiast team nodig die
dit willen oppakken.”

En dat enthousiasme blijkt wel
uit de aanpak. Gekleed in een
trainingspak en wc-rol onder de
arm - zoals dat hoort op de cam-
ping - worden de ouderen aan het

begin van de dag ontvangen.
De dag zelf is vrij in te vullen.

Want, ’op een camping hebben we
geen planning.’ „Wie wil fietsen,
kan fietsen. We hebben ook een
duo-fiets, waardoor iedereen mee
kan doen,” zegt Stolk. En wie een
bezoek wil brengen aan de Helder-
se Vallei aan de overkant van de
weg, mag mee. „Sommige ouderen
hebben daar zelfs tussen de geiten
gezeten of een konijn op schoot
gehad, dat wilden ze graag.” 

Zonnetje
Stolk: „En het is tot nu toe een
groot succes, ondanks de hitte
warmte dinsdag. Met een voeten-
badje en een natte handdoek in de
nek ging dat prima.” Vandaag is
het wat koeler buiten en moet er
moeten er zelfs extra plaids gere-
geld worden. Wanneer de zon wel
even doorbreekt, wordt er gejuicht
en gezongen. „Breng eens een
zonnetje onder de mensen. Een blij
gezicht te zien, dat doet toch
goed.”

Inmiddels is de koffiepot leeg.
De luxe van een vaatwasser is er
niet: het blijft wel de camping. „Ik
droog wel af”, zegt Gerry Blokker-
Boomsma. „Dat deed ik vroeger op
de camping ook altijd.”

Rond half vijf gaan ze naar huis,
tot zolang geniet de groep van het
kamperen. „Ze vinden het echt
leuk, er werd maandag al gezon-
gen, ’we gaan nog niet naar huis,
nog lange niet, nog lange niet.”
Alders lacht. „En iemand vroeg of
we een luchtbedje wilden oppom-
pen om te blijven slapen. Tja, dat is
misschien weer een stapje té ver.”

Een kopje koffie op de camping. FOTO PETER VAN AALST

Gewoon zelf afwassen
op de ouderencamping
Den Helder " ’Party area’ staat
er op het afzetlint waarmee
’Camping Vrijwaard’ is versierd.
„En het is ook echt een feestje”,
zegt Wendy Stolk, welzijnsme-
dewerker bij Vrijwaard. Onder
het tentdoek zitten zeven oude-
ren in een rondje om een cam-
pingtafel aan koffie met gebak.

’Of we ook een
luchtbedje wilden
oppompen’

Gerry Blokker-Boomsma (99, rechts) helpt met de afwas. HMC/ SUZANNE RIJNJA
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In de Donkere Duinen komt elke dag een ander groepje
ouderen kamperen op ’Camping Vrijwaard’
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