ANWB-prijs bekroning voor campingeigenaars De Drie Provinciën in Een-West
na zware periode. 'Brigitte barstte in tranen uit'
Normaalgesproken organiseert de ANWB een gala van heb ik jou daar rond de verkiezing van de Camping van het
Jaar. Dit keer was het behelpen met een livestream en zaten Ronald Boels en Brigitte Koninga van De Drie
Provinciën thuis in Een-West achter de computer met een drankje en een hapje.
,,De ontlading was enorm toen we hoorden dat we de beste charmecamping van Nederland zijn geworden”, zegt
Ronald Boels (55) die net even zit uit te blazen van alle telefoontjes en appjes. ,,Brigitte barstte in tranen uit toen het
bekend werd gemaakt. Tranen met tuiten, echt waar. Brigitte en ik hebben hier zo hard voor gewerkt.”
De onderscheiding voor de charmecamping
(charmecampings blinken uit in gastvrijheid en
idyllische ligging) komt niet uit de lucht vallen. De
Drie Provinciën was al zes keer eerder
genomineerd. Deze onderscheiding is een
gigantische opsteker. ,,Twee jaar geleden heb ik het
bedrijf voortgezet”, vertelt Boels. Vlak daarna werd
de eerste lockdown afgekondigd én overleed zijn
vader. Aan de hand van zijn ouders kwam Boels als
eenjarig jochie naar Een-West. ,,Mijn ouders
hadden hier een café met een veldje waar een paar
tenten op stonden.”
Het bedrijf groeide uit tot een volwassen camping
met 140 plaatsen, drie sanitairgebouwen, drie
visvijvers en een restaurant. Met name
kampeerders die houden van fietsen, wandelen en
vissen voelen zich hier thuis.
Boels groeide hier op, bevoer als jongeman de wereldzeeën op de Holland Amerika-lijn, maar stapte in de jaren ‘90
in het bedrijf van zijn ouders. In de tussentijd duikelde hij Brigitte op in De Pintelier in Groningen, het klikte, ze
kregen verkering en zijn nu alweer jaren samen. Brigitta werkt inmiddels volop mee op de camping.
De lockdowns zijn de twee niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Omdat ik twee jaar geleden het bedrijf in het geheel
heb overgenomen, werd ik beschouwd als startende ondernemer.” En dus moest Boels in de weer met het UWV,
paarse krokodillen en administratieve wurgconstructies om de koks en de meiden in de bediening maar aan het werk
te kunnen houden. ,,We hebben zo’n zware tijd gehad. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En dan nu deze
kroon op het werk.”
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