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Koninklijk bezoek 
Deze nieuwsbrief staat vooral in het 
teken van het bezoek van onze Koning 
Willem Alexander & Koningin Maxima en 
het appeltje van Oranje. 
30 April was voor Krusada en Bonaire 
een grote dag. Er was koninklijk bezoek. 
De Koning en Koningin brachten eerst 
een bezoek aan Rincon vanwege dia di 
Rincon (dag van Rincon) en aan het 
einde van de middag stond het bezoek 
aan Krusada gepland. Een uur lang zou 
het koninklijke echtpaar met hun gevolg 
bij Krusada zijn. Twee bussen vol en 
daaromheen wat bewaking. Eén bus met 
pers, lokaal en landelijk, krant en TV. 
Deze bus was wat eerder zodat de 
fotografen en filmmensen een mooi 
plekje konden zoeken. Tussendoor werd 
Arie Boers geïnterviewd door mensen 
van het EO-programma ‘Blauw bloed’. 
Marion had een taak in de greenhouse; 
ze mocht met een collega de 
persmensen drinken aanbieden. In 
dezelfde greenhouse werd het hele 
gezelschap iets later zo’n 10 minuten 
bijgepraat over ons groenproject en was 
Marion in hoog gezelschap. Hiervoor 
hadden de Koning en Koningin 
verschillende (oud)gasten van Krusada 
gesproken. Daar namen ze ruim de tijd 
voor. Na het bezoek aan de greenhouse 
zijn ze per bus naar onze bedrijfshal in 
aanbouw gegaan, waar ook nog het 
nodige uitgelegd werd door Eric de Jong 
onze directeur en Rick de Poorter die ons 
met zijn bedrijf vanuit Nederland 
ondersteunt. Wat ons opviel aan dit 
koninklijke bezoek, was vooral de 
ongedwongen en relaxte houding van 
ons koningspaar. Als afsluiting riepen ze  
‘tot ziens’ vanwege de uitreiking van het 
gewonnen appeltje van Oranje 3 weken  

 
 
 
 
 
 

later in Nederland waar koningin Maxima 
de uitreiking van zou doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wilt u bidden voor… 

 Kracht/energie voor Marion die 
nog snel moe is.  

 Hulp bij onze afronding op 
Bonaire. 

 Cliënten en al de moeite die ze 
ondervinden in hun weg naar een 
verslavingsvrije toekomst. 
 

Wilt u danken voor… 

 Marion die weer bijna fit is na 3 
dagen ziekenhuis. 

 Appeltje van Oranje en de 
aandacht voor Krusada daarbij. 
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http://www.eo.nl/tv/blauwbloed/aflevering-detail/blauw-bloed-20150502t193900/

