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Knoevelnieuws no.20    
Maastricht, februari 2013. 
 

 

Beste sponsoren, sympathisanten, bestuursleden en 
vrijwilligers van Stichting de Knoevel, 
 
Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van 
de laatste ontwikkelingen en van de georganiseerde 
knoeveldagen. 
Onderstaand treffen jullie ook een aantal verslagen 
aan van de hand van de deelnemers. 
 
 
Kunstveiling. 
 
Kuns veur ‘nne Knoevel……… 
 
Door een aantal B’ners, L’ners en M’ners werden 
kunstwerkjes gemaakt voor de stichting. Deze 
kunstwerkjes werden geëxposeerd in Centre 
Ceramique aan de Avenue Ceramique in Maastricht. 
Het is een heel leuke en mooie verzameling 
kunstwerken geworden. 
 
De tentoonstelling vond  plaats van 10 december tot en 
met 20 december en de toegang is gratis. 
 
Op 20 december vond de veiling plaats. 
 
Het is een groot succes geworden. We mochten voor 
meer dan 6.000 euro kunst verkopen. Uiteraard komt 
het geld ten goede aan de organisatie van van 
knoeveldagen. 
Alle makers van de kunstwerken en alle kopers 
nogmaals van harte bedankt. 
 
Duo X-elle. 
 
Duo X-Elle erft de bezittingen van Vrow Versjevee en 
daarmee is het fundament gelegd waar zij in 2013 hun  
jubileumjaar hun fans zullen trakteren op een 
nostalgische theaterproductie. Ter ere van het 
jubileumjaar en ten bate van de Sjariteit zoals Vrouw 
Versjevee het ook gewild zou hebben namelijk 
Stichting De Knoevel!  
De uitvoeringen staan gepland voor  vrijdag 27, 
zaterdag 28 en zondag 29 december 2013 in het 
MECC. 

 
Wie kint geer vreund weure vaan Stiechting Vrouw 
Verzjeve ? 
 
Als je vriend wilt worden van de stichting en verzekerd 
wilt zijn van 2 plaatsbewijzen voor de theater productie: 
“Dat is de Saijs” ter gelegenheid van het 11 jarig 
jubileum van Duo X-elle op 27,28 en 29 december 
2013 in het Mecc-theater, maak dan 11.11 euro over 
op bankrekening 6287418 bij de ING op naam van 
Stiechting Vrouw Verzjeve onder vermelding van Uw 
naam, adres, postcode en woonplaats. 
 
Als vriend krijg je gegarandeerd twee plaatsbewijzen 
en krijg je 10 euro korting op die twee plaatsbewijzen. 
 
De kaartverkoop start in september 2013 en de kaarten 
gaan 25 euro per stoel kosten, inclusief parkeren, 
garderobe en toilet. 
 
 
Grote Knoeveldag. 
Op 18 mei zal de eerstkomende grote knoeveldag 
plaatsvinden bij Kumulus aan de Herbenusstraat in 
Maastricht. 
Het belooft weer een heel gezellige dag te worden. 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang. 
 
De Radlers. 
 
De opbrengst van het nieuwe carnavalsnummer 
Hop Hop Bajke van De Radlers is bestemd voor 
stichting De Knoevel. De Radlers, eerder succesvol 
met Super Sjoenen Daag, halen hun opbrengst uit 
optredens, die aardig beginnen te lopen, 
zegt bandlid Patrick van de Weijer. „We hopen een 
mooi bedrag in te zamelen.” De clip van Hop Hop 
Bajke op YouTube is in een week tijd 1450 keer 
bekeken. Super Sjoenen Daag scoorde in vier jaar tijd 
dik een miljoen hits. 
Kieke dus !!!!!! 
 
Knoeveldag van familie Dewaide.   

 

       Onze Verwendag 

zaterdag 24-11-2012 
Op zaterdag 24 november was het dan eindelijk 

zover……Om 8.00 uur werden we opgehaald door 

Lizette en Lillian en reden we vol gezonde spanning 

naar De valk in Maastricht voor een heeeeerlijk 
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uitgebreid ontbijt. Alles mocht en kon,Demi liet zich 

lekker eitjes bakken en Youri heeft elk broodje 

geprobeerd dat er te krijgen was. En pappa en 

mamma smulden natuurlijk ook heerlijk 

mee.Gedurende het ontbijt kreeg Lillian een 

telefoontje waar ze niet zo blij mee was….Helaas 

kon de geplande activiteit voor Youri ivm de mist 

niet doorgaan(we zouden nl gaan vliegen en helaas 

was het die dag ontzettend mistig).Maar dat kon 

voor ons de pret niet drukken aangezien we toch 

niet wisten wat er allemaal ging gebeuren. Voor 

Lizette en Lillian lag nu de taak om iets anders te 

zoeken…..En jawel hoor…ze hadden een alternatief. 

Dus na het heerlijk uitgebreide ontbijt allemaal 

terug de auto in richting….. De Zoo van Antwerpen… 

Aangezien Youri helemaal dol op dieren is was dit 

een super activiteit,Youri en Demi hebben hun ogen 

uitgekeken en genoten,van alle dieren die we tegen 

kwamen,vooral de gorilla’s en de reptielen trokken 

onze aandacht. Alsof dat nog allemaal niet genoeg 

was moesten we op tijd terug naar de auto omdat we 

nog naar een andere activiteit gingen……Zelfs in de 

auto ontbrak het aan niets,cake-jes 

,snoepjes,drinken,Lillian en Lizette hadden overal 

aan gedacht!!!!!! We reden richting Sportpaleis in 

Antwerpen……en Demi begon stilletjes aan toch wel 

heel erg nerveus te worden…En jawel hoor….Daar 

aangekomen bleek dat we naar De Grote Studio 100 

Sinterklaas Show te gaan…Nou Demi Had het niet 

meer…ze zou voor het eerst Mega Mindy en haar 

grote helden K3 gaan zien. We zagen 

Bobo,Bumba,Rokx,Piet Piraat,Kabouter Plop,Samson 

en Gert,Sinterklaas en zijn Pieten ,Mega Mindy en 

Mega Toby en K3…..Wat een show,en de kinderen 

(vooral Demi) vonden het GEWELDIG !!!!!! Zo mooi 

om te zien dat de kinderen zo genieten…..Maar dat 

was het nog niet…nee we gingen weer hup de auto in 

terug naar………. Naar Restaurant De Nachtegaal in 

Meerssen……… Nou daar hebben we toch heerlijk 

gegeten en gedronken (uiteraard was weer niets te 

gek en konden we weer alles nemen wat we 

wilden….).Dat was smullen en genieten!!!!!!!! Rond 

21.00 uur werden we moe maar voldaan thuis weer 

afgezet,wat was het een geweldige dag,en wat 

hebben we ontzettend genoten(het is bijna niet te 

beschrijven)!!!! En inderdaad even alle ellende kunnen 

vergeten. Wij zullen nog heel lang en met 

ontzettend veel plezier aan deze dag terug denken. 

Stichting de Knoevel ontzettend bedankt voor deze 

super gezellige,mooie,verwendag!!!!!! Een speciaal 

dank je wel voor Lizette en Lillian voor de goede 

zorgen op deze onvergetelijke dag!!!!!!!!  

Van ons allemaal een Dikke Knoevel  

Maurice,Tanja,Youri en Demi. 

 
Onze Knoeveldag. 
 
Zoals afgesproken met de heren van stichting De 
Knoevel stonden wij die bewuste dinsdagmorgen om 
08.30 klaar voor de start van wat een geweldige dag 
zou blijken te worden. 
De hele dag was uitgestippeld om het voor onze 
dochter Elle (9 jaar en cerebrale parese) een 
onvergetelijke dag te maken. Zij en haar broertje 
Casper van 5 wisten van niks. Papa en mama hadden 
alleen gezegd dat het een Verrassingsdag zou zijn en 
dat ze niet naar school hoefden.  
Onze begeleiders van De Knoevel kwamen ons 
ophalen in een supermooie grote auto. Vooral Casper 
was erg onder de indruk van alle dingen die je 
automatisch kon laten gebeuren. Hij heeft dan ook de 
hele dag op het knopje om de deuren open te maken 
mogen drukken… 
Allereerst gingen we op weg naar Van der Valk. Hier 
mochten we aanschuiven bij een heerlijk ontbijtbuffet. 
De kinderen mochten kijken hoe de kok een 
pannenkoek voor ze bakte. Ze kregen er allebei wel 
twee op!  En dat terwijl Elle normaal een hele slechte 
ontbijter is! Nu vond ze het “Hee-lik”!  
Daarna bleek dat we in een lekker warm zwembad 
mochten gaan zwemmen. Elle (en haar broertje ook 
trouwens) is dol op zwemmen en heeft dan ook 
genoten. Ze bleef maar rondspartelen en gieren van 
het lachen. 
Uiteraard krijg je van zwemmen honger dus gingen we 
op pad voor de lunch. Die bleek bij de Mc Donalds te 
zijn voorzien. Ook dit was weer “Hee-lik”, ze zaten 
allebei te glunderen onder het eten. 
Nu de buikjes weer gevuld waren gingen we op pad 
naar de volgende verrassing; een kinderboerderij! 
Laarzen aan en hup de schuur in. En doordat het 
winterweer zo zacht geweest was, waren er al kleine 
geitjes, zo schattig. En onze kleine dame mocht ook 
nog eens een flesje geven aan zo’n schattig geitje. We 
werden rondgeleid door Carolien die een heel theater 
meegenomen bleek te hebben! Ze heeft de kinderen 
de rest van de middag vermaakt met cupcakes 
versieren, verkleden, een toneelstukje opvoeren, 
dansen en knutselen. Alle dingen die Elle zo graag 
doet, fantastisch!  
En daarna was ons Knoevelavontuur nog niet gedaan. 
We reden naar Sittard waar we restaurant Meds aan 
de markt binnen werden geleid. En ik denk dat daar 
voor Elle de grootste verrassing wachtte; al haar 
favoriete mensen en liefste vriendinnetjes en vriendjes. 
Ze had dan ook behoorlijk  wat tijd nodig om iedereen 
te knoevelen en te kussen… en ook daar werden we 
weer verwend met een “Hee-lik” menu!  
Lieve mensen van De Knoevel en iedereen die deze 
dag voor ons mogelijk heeft gemaakt en 
meegeorganiseerd: We vonden het fantastisch en 
zullen de herinnering aan deze geweldige dag altijd 
koesteren. Dank jullie wel! 
 
Elle, Casper, Rob en Desirée Stijffs 
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Knoeveldag Alyssa Brorens 
 
Het is alweer een poosje geleden dat mijn schoonzusje 
Alyssa heeft opgegeven voor een knoeveldag.  
Ze vond dat Alyssa iets extra`s verdiende omdat ze het 
zo moeilijk had met het krijgen van een ziek zusje EVY 
EVY was zo ziek dat wij bijna een heel jaar in het 
ziekenhuis hebben vertoefd, en zo ook Alyssa.  
Dit was vaak niet makkelijk . 
In februari begin dit jaar is EVY na 1jaar en 3 dagen te 
hebben geleefd overleden. 
Ook dit was en is nog steeds een zeer moeilijke 
periode voor Alyssa.  
Het was dan ook een super verrassing dat Alyssa een 
knoeveldag aangeboden kreeg. 
Alyssa wenste zich een logeerpartij bij de prinsessen. 
En zo kregen we een overnachting op een 
prinsessenkamer en 2 dagen entree kado in de 
Efteling. 
Op het moment dat we graag zouden willen gaan was 
Alyssa plots heel erg bang voor heksen!!! 
Zodoende hebben we ons bezoekje even moeten 
uitstellen. 
Half september zijn we dan uiteindelijk gegaan. 
Wat een ervaring.....het was GEWELDIG. 
Vanaf het moment dat we de auto parkeerden op de 
parkeerplaats leek het alsof ons meisje er niet meer 
was, maar dat ze veranderd was in een prinsesje. 
Na aanmelding in het hotel zijn we via de achterdeur 
het Efteling park binnen gegaan. 
Het was meteen feest.  
We zijn in bijna alle attracties geweest. 
Tot grote spijt van Alyssa mocht ze niet in de achtbaan, 
want ze was te klein. 
Ze heeft heel wat  stunts uitgehaald om toch binnen te 
kunnen komen, maar helaas is het haar niet gelukt.  
Toen het park sloot zijn we terug gegaan naar het 
hotel.  
Hier kregen we de sleutel van de kamer. 
Toen we de deur van de kamer openden was het net 
alsof we het sprookje van Assepoester zo binnen 
stapten. 
Het was geweldig, een groot feest, een droom om nooit 
meer te vergeten. 
Na het diner was het tijd dat ons prinsesje moest gaan 
slapen. 
Het ontbijt was subliem, mini broodjes, chocomelk  en 
roodkapje cakejes! Aansluitend zijn we weer naar het 
park gegaan, we hadden nog niet alles gezien. 
Het sprookjesbos was het hoogtepunt van de Efteling, 
vooral de sprookjesboom.  
Alyssa heeft het er nu nog steeds over, ze wilde ook 
absoluut niet terug naar huis. 
Ze viel gewoon letterlijk van de carrousel af omdat ze 
zo moe was ze van alle indrukken en spanningen. 
Alyssa vraagt nu steeds wanneer we weer naar de 
Efteling gaan, dat zegt toch genoeg!!!!! 
Het was een SUPER KNOEVELDAG voor Alyssa. 
Dank jullie wel!! 
 
ps. het was de eerste keer dat Alyssa niet aan Evy 
heeft gedacht, maar volop heeft genoten en dat doet 
ons verdriet maar voelt ook goed. 

nogmaals Heeeeeel erg Bedankt. 
Om onze dochter zo gelukkig te zien deed ons deugd, 
ook wij hebben enorm genoten. 
Lieve mensen van de knoevel jullie zijn goud waard, wij 
dragen jullie een warm hart toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jo & Suzanne en Alyssa Brorens 
                                                                                                                             
Overige knoeveldagen. 
 
De afgelopen periode hebben meer knoeveldagen 
plaatsgevonden. Helaas mochten we van de gezinnen 
geen verslagen ontvangen waardoor  we ze niet 
kunnen publiceren. 
 
Sponsoren.  
 
Alle bedrijven en instellingen, die vaak belangeloos en 
kosteloos medewerking verlenen aan de knoeveldagen 
willen we vanaf deze plek nogmaals danken voor hun 
hulp 
Zonder deze hulp zou het vaak niet mogelijk om de 
gezinnen op een aantrekkelijke wijze een hele dag te 
verwennen. 
Zowel de dank van de gezinnen als van ons is zeer 
groot! 
 
Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen 
op een aantal sponsoren.  
Onder andere ter gelegenheid van verjaardagen, 
afscheidsrecepties en jubilea werd gevraagd geen 
kado’s te geven, maar een bijdrage voor de knoevel.  
 
Alle sponsoren, willen we ook bij deze nogmaals van 
harte danken. Zonder de sponsoren zou het niet 
mogelijk zijn om  de activiteiten voor de kinderen en 
hun familieleden te organiseren. 
 
 
Komende verwendagen. 
 
Er  wordt thans een aantal verwendagen voorbereid. 
In een van de komende nieuwsbrieven zullen we 
hierop terugkomen. 
 
 
De website is te bevragen via 
WWW.stichtingdeknoevel.nl. 
 

E-mail adres.     
 
info@stichtingdeknoevel.nl 
 
Rekeningnummer 
 
Het rekening nummer bij de ING bank = 66.34.73.993. 
t.n.v. Stichting de Knoevel te Maastricht. 
 
Tenslotte. 
 
Geer moot allemaol unne knoevel vaan de Knoevel 
höbbe ! 


