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Maastricht, september 2014. 
 
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. 
 
Ter gelegenheid van de 25e editie van het 
knoevelnieuws heeft onze voorzitter Jan Hoen een 
aparte bijdrage geleverd. 
 
De voorzitter aan het woord. 
 
 

25ste  Knoevel nieuws 
 

Hulde aan de Vrijwilligers 
 

De vrijwilliger van stichting de Knoevel is een kei  
met hem en haar zijn wij als stichting heel blij. 
Zo kunnen we vele langdurig zieke kinderen 

verwennen 
en wij weten dat zij onze vrijwilligers goed kennen. 

 
 Zo'n heugelijke dag met hun op pad overal heen  

samen met de familie zo'n dag is er geen. 
Foto's DVD en mooie herinneringen kleven  

de vrijwilligers zullen in gedachten zijn en gebleven. 
 

Als bestuur wil ik hulde brengen in dit blad  
zo'n goeie zorgzame en gezellige hebben we nog nooit 

gehad. 
Moge dit knoevelnieuws nog lang vertellen  
wat er gebeurd is met al die Knoevel stellen. 

 
Kijken genieten eten spelen en zo meer 

de vrijwilligers verzorgen het iedere keer. 
Het bestuur van de stichting zegt Chapeau ga zo door 
wij weten dat jullie het doen voor de zieke kinderen 

hoor. 
 

Van de vrijwilligers, o.l.v. Harrie, noemen wij geen 
namen  

want we doen het allemaal samen. 
Dank en het schouderklopje van jullie Jan Hoen  

als voorzitter hoop ik dit werk samen met jullie nog 
lang te doen. 

 
Proficiat met 25 uitgaven  

Jan Hoen Voorzitter 
Maastricht, 09-09-2014 

 
 
Knoevelparty. 
 
Op 24 agustus vond bij abrahams look aan de 
calvariestraat in maastricht de jaarlijkse knoevelparty 
plaats. Eric Reck van het Hummeke in Meerssen 
zorgde weer voor een schitterend artiestenprogramma. 
Deze artiesten traden allemaal gratis op voor onze 
stichting. Onze dank gaat uit naar: 
 
Hans Dupont 
Monsieur Wally 
Angelina 
Comsi comsa 
Angélique vaan deja vu 
Katja Henz 
De wieker hofzengers 
Johnny Memphis 
Duo X-Elle 
Hannes 
Sambaband Batida 
Eglys Art 
 
 
DJ Raymond Hogenboom 
alsmede naar Vivian Zwarts en haar vrienden, die ons 
ook de hele dag belangeloos hebben geholpen. 
Uiteraard ook dank aan de ehbo en aan Marie-Jose en 
haar vriendinnen en Marco vaan Abrahams Look. 
 



 

 

   

Knoeveldag Angelo de Waal. 
 
Beste stichting de Knoevel, 

Een vriendin van ons had jullie op ons zoontje angelo 
geattendeerd, hierop zijn jullie bij ons op bezoek 
geweest om ons zoontje angelo te verrassen met een 
verwendag. 

Samen hebben we toen echter vastgesteld dat een 
verwendag te vermoeiend is voor angelo. Als oplossing 
heeft angelo daarna 3 dagen Efteling aangeboden 
gekregen voor ons als gezin, dit was gewoon 
onvoorstelbaar. Daar we ivm het werk van pappa niet 
samen met de knoevel Efteling dag konden gaan was 
het dan op 25 juni eindelijk zover. 

Echter het ging niet zonder slag of stoot want 1 dag 
van te voren ging de rolstoel van angelo nog kapot, 
echter precies om 12 uur vertrek tijd konden we de 
rolstoel gaan ophalen.De spanning zat er toch wel 
even in zeg. 

Maar daar gingen we dan, de eerste keer in 7 jaar 
onder ons viertjes 3 dagen weg.Om 14;30 uur kwamen 
we in Efteling bosrijk aan. 

De kinderen waren helemaal blij, en het inchecken 
verliep ook heel snel.Dus eerst even de spulletjes in 
het mindervaliden appartement zetten en hoppa snel 
het park in. 

Angelo was toch wel vermoeid van de reis, dus we 
keken dat we meteen naar de carneval festival gingen. 

Dit is altijd de favoriete attractie van hem geweest en 
de cd thuis is al herhaaldelijk vervangen. Nadat we 3 
rondjes gedraaid hadden, zijn we voor christiano naar 
de bootjes gegaan. 

Christiano is het broertje van3 en vroeg de hele tijd 
wanneer we nu naar de Efteling gaan , de arme muis 
was zo verrast dat we ook voor hem in een attractie 
zijn gegaan. Aangezien het toen toch al half 5 was 
besloten we nog in de piranha te gaan, deze water 
attractie is een risico omdat je er niet uit kunt als iets is, 
maar angelo vind hem geweldig.Angelo had er zo een 
plezier in en het arme kind had de kleren tot op de 
pamper nat. Maar de glimlach op zijn gezicht was 
onbetaalbaar. Doordat angelo echter zo nat was ,zijn 
we terug naar het appartement gegaan. 

Daar hebben we dan besloten dat we nog lekker een 
uurtje naar het zwembad zouden gaan om te 
ontspannen.Als verrassing kwam die avond ook nog 
klaas vaak langs , die een verhaaltje voor alle kinderen 
van bosrijk heeft verteld.Dit was een welkome afsluiter 
van de eerste dag in de efteling. 

Daarna hebben we lekker iets gegeten in het 
restaurant van bosrijk, een avondwandeling gemaakt 
en voordat we terug waren lagen de kinderen al lekker 
in dromeland. 

De tweede dag begon al iets trager, aangezien het 
voor angelo toch vermoeiend is. We hebben eerst 
lekker ontbijt gehad en een ochtend wandeling 
gemaakt, angelo nog even laten rusten en toen maar 
snel weer naar het park. We begonnen onze dag in het 
sprookjesbos, wat een heerlijke rustige ochtend. De  
kinderen genoten van de sprookjes , het nieuwe 
sprookje van de keizer en natuurlijk de sprookjesboom. 

Toen gingen we maar eens kijken hoe lang dat de rij bij 
de droomvlucht was, en zijn mama en christiano de 
droomvlucht in gegaan, angelo mag niet in de attractie 
omdat hij in de rolstoel zit.Vanuit daar hebben we weer 
onze rondjes in de carneval festival gedraaid. Voor de 
kinderen nog lekker een klaas vaak pyama gekocht, 
zodat ze lekker konden slapen. Nadat we door het park 
liepen ,kwamen we langs de bobbaan . 

Angelo vind dit soort attracties  geweldig, maar vaak 
kan hij er niet in omdat hij er te ziek voor is. Die dag 
was hij echter zo vrolijk en als het nodig zou zijn 
konden we terug naar het appartement. Dus de stoute 
schoenen aangedaan en met zijn allen in de bobbaan. 
Toen we eruit kwamen had angelo een smile van oor 
tot oor. Wat was dat heerlijk om te zien. Maar al snel 
merkten we dat het voor die dag genoeg was, en zijn 
terug gegaan om weer lekker te gaan zwemmen. 
Nadat we weer heerlijk hadden genoten van het 
zwembad zijn we lekker gaan eten. De kinderen waren 
zo vermoeid dat ze allebei om 7 uur in bed lagen. 

Dag 3 van de efteling zijn we weer rustig gestart omdat 
angelo ook nog de terugreis moest volhouden. Nadat 
we de kinderen verzorgd hadden en gegeten hadden, 
hebben we eerst alle spullen in de auto gezet. 

Hierna hebben we echt de attracties voor de kinderen 
uitgezocht, echter om 13 uur lagen ze allebei te slapen 
en waren doodmoe. Toen hebben we besloten dat we 
3 super dagen hebben gehad en het helaas weer tijd 
was om naar huis te gaan. 

We hebben het geweldig gehad, samen als gezin 
hebben we ervan genoten zover als we konden. In een 
dag naar de Efteling kan angelo niet, maar op deze 
manier heeft hij toch nog eens heerlijk kunnen 
genieten, terwijl hij ook heeft kunnen rusten. Wij willen 
ons dan ook hartelijk bij het team van stichting de 
knoevel bedanken. 

Hartelijk hartelijk hartelijk dank, een dikke kus en 
knuffel van angelo en christiano. Voor de sponsers van 



 

 

   

de stichting kan ik alleen maar zeggen , dank jullie 
worden onze kinderen mede in het zonnetje gezet. 

We hopen dat we ons nog eens zullen zien op een 
knoevel dag. 

Duo X-elle. 
 
Duo X-elle staat altijd klaar voor de knoevel. We 
kunnen altijd een beroep op hun doen.  
De dames hadden zich eens laten ontvallen, dat ze 
ooit nog eens een clip wilden opnemen en graag een 
keer wilden meerijden in een mooie sportauto. 
We hebben deze wens van de dames in vervulling 
gebracht. 
Ilse Dassen en Hub Jaspers hebben de dames 
rondgereden in hun corvettes. Hiervan zijn opnames 
gemaakt door Nico van Deyk en Harrie Alken. Deze 
zijn verwerkt een een clip van het liedje: Magnefiek 
Mestreeg. 
De clip is te bewonderen op youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=EMCNNMampZM 
 
Mudmasters Maastricht 
 
Een aantal bewoners van de Hazedans zal  op 
zaterdag 27 september 2014, deelnemen aan 
Mudmasters 2014 in Biddinghuizen, een obstakel run 
van 12 kilometer.  
Zij willen een sportieve uitdaging aan gaan. 
Dat willen ze voor zichzelf maar ze zijn ook van 
mening dat ze dit net zo goed voor anderen kunnen 
doen. Zij voelen zich verbonden met de maatschappij 
en met mensen, kinderen, die niet de mogelijkheid 
hebben om bijvoorbeeld dergelijke dingen te doen. 
De mudmasters laten zich sponsoren en de opbrengst 
is voor de knoevel. 
 
Ballonvaart Familie Nederlands. 
 
Stichting de Blauwe Vogel wil kinderen en jongeren, 
die het bepaald niet gemakkelijk hebben de 
gelegenheid bieden een ballonvaart mee te maken. 
Onze stichting werd door het bestuur van de Blauwe 
Vogel benaderd met het voorstel om een ballonvaart 
voor een gezin te organiseren. 
Op 5 september vond dit plaats. Bij het missiehuis 
werd de ballon in gereedheid gebracht en ging de 
ballon de lucht in. 
Helaas was er weinig wind. De ballon kwam niet verder 
dan Gronsveld. 
Dat kon echter de pret van het gezin niet drukken. Ze 
hebben enorm genoten. 
Stichting Blauwe Vogel van harte bedankt mede 
namens het gezin. 
 
 
Sponsoring. 
 
We mogen ons verheugen dat er organisaties zijn, die 
ons werk willen steunen. 

Van een voor ons niet bekende persoon mochten we 
15 euro ontvangen als alternatief voor het ice-buck 
fenomeen op Facebook. 
Van abrahamslook mochten we 250 euro ontvangen 
en de ladies circle heuvelland doneerde 570 euro, die 
ze met een bonbonactie met moederdag  hebben 
opgehaald. 
Dank aan allen, die ons op enigerlei wijze steunen om 
onze activiteiten te kunnen realiseren. 
 
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. 
 
De knoevel heeft ook een eigen FB pagina. 
 
E-mail adres.   info@stichtingdeknoevel.nl 
 
Rekeningnummer 
 
 
NL60 INGB 0663 4739 93 t.n.v. Stichting De Knoevel 
 
A2 van Leonidas. 
 
De spelers van A2 van Leonidas in Wolder zijn van 
mening, dat ze ook maatschappelijk actief moeten zijn 
naast hun hobby van voetballen. Ze hebben besloten 
een aantal activiteiten te organiseren om geld op te 
halen voor het door hun gekozen goede doel: stichting 
de knoevel. 
 
Een van de eerste activiteiten is een autopoetsdag op 
zaterdag 27 september van 10.00 tot 16.00 uur bij Plus 
Knols bij het winkelcentrum aan de Clavecymbelstraat 
in Caberg. 
 
Voor 7,50 is Uw auto weer hellemaal schoon. Tevens 
ontvangt U een tegoedbon voor een kratje Jupiler voor 
een bedrag van 9,99. 
 
 
 
Tenslotte. 
 
Geer moot allemaol unne knoevel vaan de Knoevel 
höbbe ! 
 


