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Kennismaken met de Koning ‘heel speciaal’
VERVOLG VAN VOORPAGINA
Jeroen de Kroon uit groep 8
van het Lichtschip zat aan de
eerste tafel waaraan de Koning aanschoof. ,,Daarvoor
werden we uitgeloot’’, vertelt
hij, ,,en we mochten zelf
bedenken wat we hem wilden vragen. Ik heb hem gevraagd in welke auto hij rijdt.
Hij rijdt in een Audi van
negen jaar oud’’.
Maud Schutte uit groep 7 van
het Lichtschip zat naast de
Koning. ,,Ik vroeg hem hoe
vaak hij thuis is. Hij zei dat
hij dit jaar gelukkig veel
meer thuis is dan vorig jaar.’’
Maud vond het een mooie
ervaring om de Koning persoonlijk te ontmoeten, maar
ze is niet de enige uit haar
familie die ooit iemand van
de Koninklijke familie heeft
gesproken. ,,Papa heeft prins
Claus eens ontmoet.’’

Topsport

Lotte van Leeuwen uit groep
8 van de Horizon was één van
de twaalf kinderen die na het
ontbijt met de Koning mee
mochten lopen naar de pick-

Aan tafel met de Koning. (Rechts: Jeroen en Maud.)
nickplaats in het dorpsbos
waar de aftrap werd gegeven
voor de wereldrecordpoging
dans. Zij hoefde niet uitgeloot
te worden. ,,Meester Peter
vroeg of ik dat wel wilde.’’
Daar hoefde ze niet lang over
na te denken: ,,Ik vond het
heel speciaal’’.
En een vraag had ze ook wel
paraat voor de Koning. ,,Een
kennis ga me een tip. Ik heb
gevraagd of hij ook komt
kijken als ik aan de Olympi-

sche Spelen mee zou doen.’’
Geen vreemde vraag, want
Lotte heeft al meegedaan aan
het Nederlands Jeugdkampioenschap zwemmen. Mocht
ze ooit aan de Olympische
Spelen meedoen, dan zit de
Koning uiteraard op de tribune.
Het Koninklijk bezoek aan
Ens eindigde met een besloten bijeenkomst in het sportcafé. Peter Dekkers was als
leerkracht van de Horizon en
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vrijwilliger één van de genodigden. ,,Het was heel gezellig. De Koning toonde veel
belangstelling voor het sportaanbod in Noordoostpolder.
Hij vertelde over de sporten
waar zijn eigen dochters aan
deelnemen en informeerde
naar het aantal kinderen dat
in Ens lid is van een sportvereniging. Dat is met 98 procent uitzonderlijk hoog.’’
Margé Hof

