KNOEVELNIEUWS nr 3.
Zaterdag 30 december 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.
Onze eerste Knoeveldag.
17 december was het dan eindelijk zo ver. De eerste echte Knoeveldag.
Dimitrie Lumens werd op die dag samen met zijn moeder en vader en zijn opa geknoeveld.
's Morgens om 9.00 uur hebben Sjer Pisters, Harrie van der Nat en Harrie Alken de familie bij
opa aan de Glazeniersdreef opgehaald. Het vervoer werd verzorgd met en busje van de
politie.
Eerste halte was het Appleparkhotel. Hier genoot iedereen van een ontbijtbuffet.
Tweede halte was de brandweer van Maastricht. Na een bezichtiging van de kazerne mocht
Dimitrie samen met zijn vader en moeder een rondritje maken met de ladderwagen, uiteraard
met loeiende sirenes.
Maar hoogtepunt van de dag moest nog komen. Dimitrie had zich laten ontvallen, dat hij later
piloot wil worden.
Op Airport MaastrichtAachen werden we ontvangen door William Zwartepoorte. William heeft
er voor gezorgd, dat Dimitrie een half uurtje mocht gaan vliegen, waarbij hij zijn eigen huis van
boven mocht gaan bekijken. Het spannendste was echter dat hij zelf geregeld de knuppel
mocht hanteren en zodoende het vliegtuig mocht besturen.
Na een geslaagde vlucht landde het vliegtuig weer “op Beek” en werd het opgeacht door een
tweetal crashtenders, die met een boog van water het vliegtuig en inzittenden verwelkomden.
Dimitrie werd vervolgens in een van de crashtenders gehesen, waarna het voertuig met hoge
snelheid en al water spuitende over de landingsbaan reed. Het hoogtepunt hiervan was, dat
Dimitrie zelf de crashtender mocht besturen.
Na al deze vermoeiende indrukken zijn we tenslotte naar Mc Donalds bij de Geusselt gereden,
waar hij verwelkomd werd door de voorzitter van de Stichting, Jan Hoen.
Zowel van Jan Hoen als van Mc Donald kreeg Dimitrie kadotjes.
Uiteraard heeft Mc Donalds voor de nodige lekkere hapjes en drankjes gezorgd.
Dimitrie, zijn ouders alsmede zijn opa hebben genoten van de activiteiten en hun zorgen even
aan de kant gezet.
Iedereen, die een bijdrage aan de dag heeft geleverd willen we bij deze mede namens de
familie Lumens van harte bedanken.
Sponsoren.
Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen op een aantal sponsoren.
Geldbedragen mochten wij ontvangen van:
Vithebo BV
Firma.Theunissen
Stichting De Kleine Komedie
Janssen Hahnraedts
Stichting Sint Marie
Daarnaast kregen we van het Buurtbeheer bedrijf door bemiddeling van de heer Leon Cleuren
een schitterende digitale video camera.
Alle sponsoren willen we van harte danken voor hun gaven. Zonder de sponsoren zou het niet
mogelijk zijn om de activiteiten voor de kinderen en hun familieleden te organiseren.
Dit geldt uiteraard ook voor de bedrijven en instellingen, die belangeloos hun medewerking
verlenen aan de organisatie van de dagen waardoor de kosten gedrukt kunnen worden.

Komende verwendagen.
Er wordt thans een vijftal verwendagen voorbereid.
In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.
Website.
De website van de stichting is te bevragen via WWW.stichtingdeknoevel.nl
<http://www.stichtingdeknoevel.nl/>.
Email adres.
Het email adres is als volgt: info@stichtingdeknoevel.nl <mailto:info@stichtingdeknoevel.nl>
Rekeningnummer
Het rekening nummer bij de ING bank = 66.34.73.993. t.n.v. Stichting de Knoevel.
Tenslotte.
We wensen iedereen voor 2007 veel geluk, voorspoed en gezondheid en uiteraard moot geer
allemaol unne knoevel vaan de Knoevel höbbe !

