Knoevelnieuws nummer 2.
Zondag 28 oktober 2006.
Beste sponsoren, sympathisanten, bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,
Graag willen we jullie van een aantal ontwikkelingen in het kader van onze stichting op de
hoogte houden.
Officiële start/6daagse
Tijdens de familiedag van de Maastrichtse Zesdaagse werd onze stichting gepresenteerd.
Ter gelegenheid van de presentatie werd een aantal kinderen met ouders, broertjes en
zusjes voor de zesdaagse uitgenodigd.
Aan deze kinderen werd “de Knoevel”, zijnde een beertje dat als mascotte functioneert,
aangeboden door de renners.
Ook mochten de kinderen samen nog met Frans Theunisz op het podium en op de foto. Uit
de reacties bleek, dat de kinderen hebben genoten en eventjes hun zorgen aan de kant
hebben gezet.
Het startschot voor de stichting werd gegeven door Ger Koopmans, lid van de Tweede
Kamer samen met onze voorzitter Jan Hoen.
De bezoekers werden op het bestaan van de stichting attent gemaakt door het (grootste)
aanwezige reclamebord.
Voor de gelegenheid tot het houden van de presentatie, de toegangskaarten alsmede de
consumpties zijn wij de stichting Zesdaagse erkentelijk.
Presentatie Limburg Ballon.
Door Sjeff Willems van Willems Projectstofferingen werden we uitgenodigd aanwezig te
zijn bij de officiële doop van de Limburg Ballon op vrijdag 27 oktober 2006 bij chateau St.
Gerlach.
Ons bestuurslid Genoveef Leers mocht ter gelegenheid van de doop een cheque van
2.500 euro in ontvangst nemen voor onze stichting.
Ook werd aan een tweetal kinderen de mogelijkheid geboden om op dezelfde middag een
gratis ballonvaart te maken.
Ook vanaf deze plaats willen wij nogmaals onze dank betuigen aan Sjeff.
Sympathisanten.
De afgelopen periode is gebleken, dat een aantal personen zeer sympathiek ten opzichte
van onze stichting staat en ons willen helpen onze doelstellingen te realiseren. Een van
deze sympathisanten is Harrie Brouwers uit Eysden.
Hij was het die Jeff Willems attent maakte op onze stichting, hetgeen leidde tot de donatie.
Daarnaast zet hij zich in voor andere ondersteuning aan onze stichting.
Harrie bedankt !
Sponsoren.
Ook andere personen en organisaties hebben inmiddels de stichting ondersteund.
Met dank aan betrokkenen kunnen hier worden genoemd de heer W. Zwarts van a1
Topgros voor de sponsoring van een digitale fotocamera, de heer R. Scholberg van
Polygarde BV voor een navigatiesysteem en L. Cleuren van het Buurtbeheerbedrijf voor
een fotoprinter.
Verwendagen.
Er wordt thans een drietal verwendagen voorbereid.
In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.
RTL4.
RTL 4 werd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie van de Limburg Ballon.

Daags voor de doop heeft men echter laten weten dit item niet te willen uitzenden
vanwege het feit, dat vrij recent een uitzending over luchtballons was geweest.
De zender heeft wel aangegeven geïnteresseerd te zijn in de stichting de Knoevel.
Afgesproken is, dat we hen op de hoogte gaan houden van onze activiteiten, zodat
mogelijk een item gewijd zal worden aan de Knoevel.
Website.
De website is inmiddels in de lucht, maar nog onder constructie.
De website zal zijn te bevragen via WWW.stichtingdeknoevel.nl
<http://www.stichtingdeknoevel.nl/>.
Email adres.
Het emailadres is als volgt:
info@stichtingdeknoevel.nl <mailto:info@stichtingdeknoevel.nl>
Rekeningnummer
Inmiddels is een rekening voor de stichting geopend.
De gegevens zijn:
rekening nummer ING bank = 66.34.73.993. t.n.v. Stichting de Knoevel.
Tenslotte.
Geer moot allemaol unne knoevel vaan de Knoevel höbbe !

