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Koningspaar charmeert
bij uitvoerig streekbezoek
MARIA DEL GROSSO
PIER ABE SANTEMA

FRANEKER Het streekbezoek dat ko-
ning Willem-Alexander en konin-
gin Máxima gisteren aan Noord-
west-Friesland brachten, leverde
mooie persoonlijke momenten op.

Voor Geeske Rondaan (70) uit Wom-
mels is het een bijzondere dag. Aan
het begin van de middag zit zij in
haar rolstoel te wachten op het ko-
ninklijk paar. Op haar hoofd zit een
oranje hoedje en in haar handen
klemt ze een briefje: ‘Willem en
Máxima... mag ik een hand van u?’
Haar schoonzus Aly Rondaan uit
Franeker probeert haar zo dicht mo-
gelijk bij de ingang van het Planeta-
rium te krijgen.

,,Ze is geestelijk en lichamelijk ge-
handicapt. Door een bloedvatver-
nauwing moet ze haar beide benen
missen’’, vertelt haar schoonzus. ,,Ik
ben helemaal gek met haar. Ze is
groot liefhebber van het konings-
huis, maar heeft ze nog nooit van
dichtbij gezien. Ik hoop echt dat ze
straks een hand krijgt.’’

En dat gebeurt. Als de koning en
de koningin aankomen, loopt Máxi-
ma al snel op Geeske Rondaan af en

steekt haar vriendelijk een hand toe.
Een klein gebaar voor Máxima, een
absoluut hoogtepunt voor Rondaan.

Zo’n anderhalf uur eerder heeft
Zinha de Pina haar momentje met
de hoogheden. De Pina werkt bij de
duurzame tomatenkwekerij It Wiid
van Empatec in Wier. Zij mag het ko-
ninklijk paar te woord staan terwijl
ze de inpakmachine bekijken. ,,De
koning vroeg: ‘Hoe smaken deze to-
maten?’ En ik zei: ‘Het zijn de aller-
lekkerste’. Hij vroeg ook hoe lang ik
hier werkte. Dat doe ik al 12,5 jaar. En
de koning bloosde. Van de spanning,
denk ik.’’ Daar heeft De Pina zelf
geen last van. Zij werkt rustig door.

De dertienjarige Anke Torensma
uit Oudebildtzijl kan in de hal van
Campus Middelsee in Sint Annapa-
rochie amper geloven dat ze net het
koninlijk paar te woord gestaan
heeft. ,,Het leek net of er een televi-
sie stond, maar ze waren het echt.’’
Tine Dijkstra-Ploegstra (90) zit al-
leen maar ingespannen te kijken als
Máxima dan toch echt bij haar aan
tafel schuift voor het diner in het
atrium van zorgcentrum Nij Betha-
nië. ,,In eare dat hja der binne, mar
wol spannend’’, had ze van tevoren
gezegd. De fleurige bloemstukken

vindt ze prachtig. ,,Mar it is hjir altyd
netsjes, hear.’’

In Harlingen is Joke Spaanderman
dolblij dat haar schoondochter uit
Zuid-Afrika de koning en koningin

dichtbij langs zag varen. ,,Ze was er al
een week van overstuur.’’ Jennilee
van Aardt is helemaal in haar nopjes.
,,Ik heb een mooie video gemaakt.’’
Meer foto’s op lc.nl

Krimpzorg delen met koningspaar
Koningin Máxima zag het meteen, in
het lokaal van Campus Middelsee
waar enkele uitverkorenen het ko-
ninklijk paar iets over de streek moch-
ten vertellen. ,,Wat een mooie tafel
voor een school.’’ Het was dan ook de
houten ingelegde tafel van gedepu-
teerde staten, speciaal voor de gele-
genheid verhuisd naar Sint Annaparo-
chie.
Het koninklijk paar liet de daarop
geserveerde gebakjes staan. Ze had-
den het te druk met luisteren en
vragen stellen. Over de samenwerking
in de regio, maar ook provinciaal.
Over de aansluiting van het onderwijs
op de praktijk. Koning Willem-Alexan-
der luisterde naar de oplossing die
Middelsee heeft gevonden door leer-
lingen te verbinden met bedrijven uit
de regio. In de hoop dat ze later daar
werk zoeken, aldus het bedrijf Meijer
Metal uit Sint Jacobiparochie.

,,Hoe lok je mensen weer terug?’’
vroeg de koning zich af. ,,Door alles
met elkaar te doen’’, antwoordde
wethouder Nel Haarsma van het
Bildt. ,,Dat is het sleutelwoord.’’ De
oranjes zagen dat bevestigd in Tzum-
marum bij zorgcentrum Nij Bethanië.
Zonder de hulp van het dorp en de
vrijwilligers had dit centrum het niet
gered, vertelden betrokkenen aan het
paar. Nu hingen de foto’s van nieuw-
bouwplannen aan de muur: een
frissere entree, een open wand in het
atrium.
Het atrium waar het koninklijk paar
daarna tussen de oudere bewoners
aan tafel schoof en hen honderduit
vroeg over hun leven. Ook de leerlin-
gen die op het leerwerkplein op de
campus aan het speeddaten waren,
kregen de nodige vragen. ,,Fantas-
tisch dit’', reageerde directeur Sydo
de Jong. ,,Dit is once in a lifetime.’’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Campus Middelsee, geflan-
keerd door burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. FOTO ANP/KOEN VAN WEEL

Koning Willem-Alexander zwaait bij het afscheid op het kaatsveld It Sjûkelân in
Franeker. FOTO ANP/KOEN VAN WEEL

In Harlingen voer het koninklijk paar, na een bezoek aan Bodewes Shipyards,
naar het centrum van de stad. FOTO ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Koningin Máxima in gesprek met bewoners van Nij Bethanië. Rechts naast haar
Gerard van Keulen van Wonen Noordwest-Friesland. FOTO LC/ARODI BUITENWERF


