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Daniël, onze secretaris 

Op zaterdag 17 april heeft Daniël 
een motorongeval gehad met als  
gevolg een complete dwarslaesie. 
Na een operatie en de start van de 
revalidatie in MCT Enschede 
revalideert hij nu verder in de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen. 
Zoals hij het zelf zegt wil hij het 
maximale uit zijn mogelijkheden 
halen en leren omgaan met zijn 
invaliditeit. Hij geeft ook aan dat hij 
strijdvaardig en positief is. 

Hij gebruikt bij zijn revalidatie 
onder meer een openbare Spotify 
playlist. Muziek helpt hem onder 
meer om door de revalidatie te 
komen. Maar ook om de mooie en 
minder mooie herinneringen aan 
de playlist te linken. 

 

Steunactie 

Er is vanuit zijn vriendenkring door 
Willeke Hammink een steunactie 
opgezet met als doel om gelden te 
verzamelen voor zijn revalidatie in 
de thuissituatie. En in eerste 
instantie ligt de focus op het 
verkrijgen van rolstoel-vriendelijke 
babymeubels.   

De steunactie heeft de titel “Daniël 
doet het” en is te vinden op: 
https://steunactie.nl/actie/daniel-
doet-het 

Iedereen van onze 
buurtvereniging, die deze actie 
een warm hart toe draagt, kan via 
deze site doneren. Deze actie zal 
binnenkort ook op onze website te 
zien zijn. 
 

  
 
 
  Kowet (Go Ahead Eagles) 
 
Go Ahead Eagles is de club 
van Daniël. Met fris voetbal in 
de tweede seizoenshelft en 
met enige hulp van De 
Graafschap, Superboeren, 
heeft men de Eredivisie 
bereikt.  
 
Go Ahead Eagles is een 
traditionele club, die een 
mooie aanwinst kan worden 
voor de Eredivisie. Het is ten 
minste nog een echte club, 
die niet aan modern football 
ten prooi is gevallen. Het is 
nog een van de weinige 
voetbalverenigingen in 
Nederland die de sfeer van 
het volk uitademt, met dat 
kleine stadion in de volkswijk 
aan de Vetkampstraat. 
 
Kijkend naar deze club dan is 
ook bekend, dat zij ook van 
heel ver zijn gekomen. Wij 
hopen dat deze promotie 
Daniël ook de nodige 
positieve impulsen geeft. 

 
De Ideeënbus  
 
Het bestuur is nieuwsgierig 
naar jullie ideeën!  
Laat je creatieve brein gaan 
en deel het met ons!  
 

 
 
De ideeën kun je per mail 
sturen aan onze secretaris.  

 

 
 
 
Agenda 
8 mei 2021: 
Algemene ledenvergadering 
is vastgesteld. 
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Corona en activiteiten 
De coronamaatregelen   
worden geleidelijk aan 
versoepeld. We volgen 
deze stappen nauwkeurig, 
zodat we met de 
evenementencommissie 
bekijken welke activiteiten 
nog in 2021 georganiseerd 
kunnen worden. U hoort van 
ons. De veiligheid van onze 
deelnemers en vrijwilligers 
staat daarbij voorop. 
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