MAAMDAGGEVDEL
Mooi eo bijzonder bezoek
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binnen de gemeentegrenzen als
et gebeurt niet vaak,
Willem-Alexander nu in Elim is
maar woensdag ging
geweest. De koninklijke famiik in pak naar een oplie heeft iets bijzonders. Hoewel
dracht voor de Hooik een rechtgeaarde republikein
geveensche Courant. Koning
ben, geniet ik met volle teugen
Willem-Alexander bracht een
van mijn onofficiële status als
bezoek aan Elim. Twee dagen
koningshuisverdaarvoor werd de
k
slaggever van de
redactie gebeld
Elke keer word Hoogeveensche
door het Oranje
Courant. Mijn
Fonds over het
ik getroffen
carrière bij de
werkbezoek dat
krant is onlosmahet staatshoofd
door het
kelijk verbonden
aan het dorp
met de koninkbracht om daar
enthousiasme
lijke familie. Ik
het project Elim
ben bij de krant begonnen op 1
Energiek te bekijken. Verbaasd
mei 2001, een dag nadat Beatrix
waren we hierover. De koning
anderhalfuur in Elim. In de veer- Koninginnedag in Hoogeveen
tienjaar dat ik bij de Hoogeveen- had moeten vieren, ware het niet
dat de mkz-crisis roet in het eten
sche Courant werk is het staatshad gegooid. In mijn eerste week
hoofd slechts een keer in de
in dienst van de Hoogeveengemeente Hoogeveen geweest.
sche Courant ging ik mee met de
Dat was op Koninginnedag in
2002. Toen was toenmalig konin- Hoogeveense delegatie die een
'troostbezoek' aan Beatrix in Den
gin Beatrix nog geeneens zo lang

Haag bracht. Een jaar later vierde
de koninklijke familie Koninginnedag alsnog in Hoogeveen en
mocht ik achter de stoet aanlopen. Elke keer ben ik getroffen door het enthousiasme dat
het koninklijk huis in Nederland teweegbrengt. Dat gevoel
had ik ook tijdens de kroning
van Willem-Alexander, waarvoor ik samen met collega Henriette Meppelink voor de krant
in Amsterdam was. Ook afgelopen weekwas het een bijzonder bezoek. Iedereen staalde uit
dat het een enorme eer was dat
Willem-Alexander Elim bezocht.
Gek genoeg was het ook een heel
gewoon bezoek. Dat komt door
de Elimse nuchterheid en doordat Willem-Alexander zich zo gewoon opstelde. De koning vond
het mooi om te zien dat men in
Elim zo bevlogen was over Elim
Energiek. Elim Energiek is inderdaad een mooi en bijzonder pro-

ject, dat misschien wel te weinig
in de picture heeft gestaan. Door
het bezoek van de koning heeft
Elim Energiek alle aandacht gekregen die het verdient. En ik?
Ik hoop in de toekomst nog veel
mooie verhalen óver het koninklijk huis te maken, maar ik ga
er zeker een aantal maken over
Elim Energiek. Want alle heisa
rond het koninklijk huis staat in
het niets bij het mooie werk dat
bij Elim Energiek wordt verricht.
Daarvoor is geen pak nodig om
dat te bekijken.

