
    

   

Knoevelnieuws 

no.26    

 
 
Maastricht, december 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. 
 
Knoeveldag van Sam. 
 
Onderstaand verslag ontvingen we van het 
gezin: 
 
Beste Harry en overige vrijwilligers van 
Stichting de Knoevel, 
 
Via deze weg willen wij jullie echt enorm 
bedanken voor de fantastische dag die weg 
gehad hebben afgelopen vrijdag: wat hebben 
we genoten! Dit zullen we nooit vergeten en 
we gaan hier met heeeel veel plezier en 
dankbaarheid aan terug denken. 
 
We zijn opgegeven door mijn moeder: Sam 
heeft de afgelopen jaren het nodige 
meegemaakt en oma gunde hem en ons een 
wensdag: even vergeten in welke ellende je 
zit, gewoon een dag leuke dingen doen....vlak 

daarna ging de telefoon: Harry...of jullie een 
avondje langs mochten komen om uit te 
vinden wat we leuk zouden 
vinden?....natuurlijk! 
 
Wat we zouden gaan doen is een volledige 
verrassing gebleven tot de dag zelf en dat 
maakte het extra leuk! We hebben genoten 
met volle teugen en zijn ontroerd door de 
tomeloze inzet en betrokkenheid! Wat was 
het perfect geregeld allemaal! 
 
Vrijdagochtend..vol spanning zaten we te 
wachten. We werden om 8.30u opgehaald 
door een ontzettend aardige meneer met een 
ontzettend mooie auto: een rolls royce! En hij 
was niet alleen, hij had Sam's beste vriend 
Tom ook meegenomen, wat een verrassing! 
Tom is al die tijd dat Sam ziek thuis was 
trouw op bezoek gekomen en zat hem, ook 
als hij erg ziek was en niets wilde of kon. 
Kortom, een vriend door dik en dun. Dit 
vinden we voor een kind zo lief en bijzonder 
dat dit een pluim verdient. Fantastisch dat 
Stichting de Knoevel aanbood dat Tom mee 
mocht gaan! De heren zaten achterin 
geweldig te guiten: het autoritje was al 
geslaagd. 
We reden naar het Van der Valk hotel in 
Maastricht waar we verwend werden met een 
ontzettend luxe, lekker ontbijt: Joost wilde 
pannenkoeken en kreeg pannenkoeken! Sam 
en Tom aten poffertjes, worstjes, spek&ei en 
de rest van het gezin deed zich tegoed aan 
het overweldigende ontbijtbuffet, hhmm. 
Tijdens het ontbijt werden we nog verrast 
door TV Maastricht: de Mudmasters 
Maastricht kwamen een donatie 
overhandigen aan Harry van ruim 1400 euro. 
Geweldig wat een inzet!  
 



 

 

   

Daarna in het busje richting Schimmert: 
Visser Chocolade, waar we warm werden 
onthaald door Frank Visser! Nu zijn we 
allemaal heel erg gek op chocolade in ons 
gezin, maar dit was voor Veerle en mama 
natuurlijk het Walhalla. We werden eerst rond 
geleid: zo moest Sjakie in de 
Chocoladefabriek zich gevoeld hebben. En 
ondanks de drukke tijden voor dergelijk bedrijf 
zo vlak voor de kerst, namen ze echt alle tijd. 
De workshop was echt geweldig: we hebben 
prachtige creaties gemaakt en Ben is een 
ware kunstenaar! Rendier Rudolf, 
sneeuwmannen, hakkenschoen, letters en 
een pistool: het werd allemaal van chocolade 
gemaakt...Broertje Joost vond het echt 
geweldig en heeft hier de tijd van zijn leven 
gehad. 
 
Met de geur van chocolade in onze neus om 
12.00u chop chop (! Ja, Harry en Ron houden 
het tempo erin) in het busje terug naar 
Maastricht. Er werd gezongen en gelachen 
achterin, de stemming zat erin. De kinderen 
gingen een lunch verzorgen bij een Italiaans 
restaurant (ja, wederom eten. Harry had goed 
onthouden dat we een culinair gezin 
zijn...ppff). Roberto kleedde ze aan met 
koksmuts en schort en ze werden 'aan het 
werk gezet' in de keuken. Pasta, pizza, het 
werd op verzoek tot in de puntjes bereid en 
smaakte heerlijk. Sam vond het zo leuk dat hij 
graag wil gaan werken bij Da Roberto in de 
weekenden (contracten zijn nog niet 
ondertekend, maar er ligt een 
intentieverklaring, haha).  
 
Veel tijd om na te tafelen was er niet (Harry 
haalde ooit een 10 voor time-management): 
de auto in en richting Kerkrade. Niet wetende 
waar we naartoe gingen zei Sam in de auto al 
dat hij deze dag een tien gaf! En de dag was 
nog niet eens ten einde.....Sam had ooit 
gezegd dat hij heel graag een kijkje achter de 
schermen zou willen nemen bij een dierentuin 
en deze wens ging in vervulling. Bij Gaia Zoo 
werden we ontvangen door enkele 
dierenverzorgers die echt alle tijd namen: we 
zijn bij de Lynxen gaan kijken, wat een 
prachtige dieren, helemáál van zo dichtbij. 
Daarna naar de slingerapen, Sam mocht ze 
zelfs wat fruit geven. Toen naar de giraffen en 
neushoorns: wat een majestueuze dieren zijn 

die giraffen. En de neushoorns waren groter 
dan ooit: normaal zie je ze alleen van een 
afstand. Tot onze verbazing waren dit 
aanhankelijk dieren. De verzorgers 
beantwoordden al onze vragen en ook hier 
was niets teveel. Even opwarmen binnen en 
ter afsluiting de wasbeertjes voeren. Dit was 
echte en wens die in vervulling ging. 
 
Alsof deze dag nog niet genoeg was geweest, 
gingen we tegen vijven naar Kookstudio 
Bours in Elsloo, die gratis beschikbaar werd 
gesteld. Daar werden we niet alleen 
opgewacht door Mischa die de kookworkshop 
gaf, maar enkele dierbare vrienden en familie 
waren daar ook: ontroerend lief en wat een 
verrassing! We waren met 17 man en hebben 
heerlijke tapas gemaakt. De kinderen deden 
het meeste werk. We hebben heerlijk 
gegeten, het was gezellig en fijn om omringd 
te zijn door enkele dierbaren die ons zo 
gesteund hebben afgelopen jaren, genieten.  
Rond acht uur hadden we "de piep leeg" om 
het maar op z'n Mestreechs te zeggen. Een 
mooie dag kwam langzaam ten einde.  
 
Het was een bijzondere dag en we voelen 
ons bevoorrecht dat we dit hebben mogen 
meemaken. Sam heeft het geweldig gehad, 
'de leukste dag ooit' zei hij 's avonds thuis. 
Maar niet alleen Sam, wij allemaal hebben 
enorm genoten. Ondanks het feit de een 
ernstig ziek kind verschrikkelijke 
behandelingen en zorgen met zich 
meebrengt, die je niemand op aarde zou 
toewensen, voelen we bevoorrecht dat we dit 
met elkaar hebben mogen meemaken en 
brengt het mensen dichter bij elkaar. DANK 
met hoofdletters voor eenieder die een 
steentje heeft bijgedragen: sponsoren, 
vrijwilligers, betrokken instanties en bedrijven. 
Een extra woord van dank aan Stichting de 
Knoevel zelf en een extra extra bedankje voor 
Ron en Harry die deze dag vlekkeloos en 
strak georganiseerd en begeleid hebben.  
 
Veel liefs van Sam, Geert, Dianne, Veerle en 
Joost Luijkx en Tom Rooijakkers.  
Hieronder het verslag dat Sam zelf van deze 
dag gemaakt heeft. 
 
Vrijdag 12 December 2014 
 



 

 

   

we zijn eerst in een rols roois opgehaald. toen 
zijn we naar de Valk het hotel in Maastricht 
geweest en daar hadden we een heel luux 
onbijt. en na het onbijt reden we verder naar 
schimmert naar visser chocolade fabriek.  
en ernaa gingen we naar de iteljaan zelf pizza 
en pasta gemaakt. en toen de buikjes vol 
verder naar kerkrade dieren voeren in gaia 
zoo. we hebben slingerapen, giraffe en 
wasbeertjes gevoerd. super leuk. en op het 
eind met familie gekookt. dit was mijn verslag 
en ik vond het een hele leuke dag en ik hoop 
dat ik het nog eens over mag doen.  
 
Groetjes Sam. 
 
Mudmasters Maastricht 
 
Een aantal bewoners van de wijk Hazendans 
heeft dit jaar weer meegedaan aan 
Mudmasters 2014 in Biddinghuizen. 
Mudmasters is een obstaclerun die de 
deelnemers dit jaar over een 12 km lang 
parcours liet zweten over diverse 
hindernissen, in en over water en door de 
modder. Elke deelnemer maakt al een 
persoonlijke overwinning op zijn of haar 
doorzettingsvermogen. 
Ook wilden de deelnemers zich inzetten voor 
een goed doel en daarom hebben ze zich 
laten sponsoren. Op 12 december mochten 
we een cheque van bijna 1500 euro 
ontvangen.  
We zijn hier uiteraard heel blij mee en onze 
grote dank gaat uit naar de organisatie en de 
deelnemers. 
 
Sinterklaas aan de Maas. 
 
Ook dit jaar weer bleef Sinterklaas na zijn 
aankomst in Maastricht wonen in een boot 
aan de Maas. Sinterklaas heeft een aantal 
knoevelgezinnen uitgenodigd om hem te 
komen bezoeken. 29 november was het 
zover. De kinderen werden rondgeleid door 
de vertrekken van de sint. Vervolgens werden 
er allerlei leuke dingen gedaan met de pieten 
en er werd uiteraard ook gezongen. Alle 
kinderen kregen nog snoep van de sint. 
Tenslotte mochten we nog een rondvaart op 
de boot meemaken. 
Het was heel gezellig ! 
 

 
Knoeveldag Youri Mennen. 
 
Op zaterdag 20 december 2014 was het ’s 
morgens vroeg al een drukte van jewelste bij 
ons thuis. Om 7 uur opstaan en iedereen 
wilde gelijk naar de badkamer om te douchen, 
wat niet gaat met 4 personen tegelijk. Youri 
dan maar eerst en daarna de rest. We waren 
net allemaal klaar toen er een wit busje stopte 
voor de deur. Toen Youri Inge en Claudia zag 
door het raam schreeuwde hij: “Daar zijn ze, 
we kunnen gaan!”.  

Op de vraag waar we naar toe zouden gaan 
had Youri geen antwoord en zou het maar 
over zich heen laten gaan.  Op de vraag van 
Inge of Youri geen honger had beantwoorde 
Youri met een beetje. Na een korte rit 
parkeerde Inge het busje bij Hotel van der 
Valk in Maastricht. Bij binnenkomst was Youri 
heel erg gecharmeerd van de vele 
kerstversiering. In het restaurant werden we 
vriendelijk ontvangen en mochten we 
genieten van een heus ontbijtbuffet. Youri 
vond de eieren het beste smaken. Nadat we 
nog een kop koffie hadden gedronken zei 
Claudia dat het tijd was om weer te gaan…. 

Bij een bedrijfspand in Heugem parkeerde 
Inge de bus en vertelde dat we er waren. 
Geen idee wat we hier gingen doen totdat 
Youri een bedrijfsbus zag staan waarop 
Audioeye, Producties, Audio- en Lichtverhuur 
op stond vermeld.  Binnen werden we 
verwelkomt door Rob, DJ Big Rob. Rob nam 
ons mee naar een kleine studio waar DJ 
apparatuur met heel veel knopjes stond 
opgesteld.  Rob had vernomen dat Youri DJ 
wilde worden en wilde hem een cursus 
geven. Na een goede uitleg van Rob mocht 
Youri aan alle knopen draaien en drukken en 
zelf muziek draaien. Youri vond het prachtig 
en glunderde helemaal dat hij dit mocht. In 
het begin nog een beetje verlegen maar met 
hulp van Rob was dit vlug verdwenen en ging 
het dak eraf in de studio. Muziek harder, twee 



 

 

   

platen doorelkaar mixen en diverse effecten 
kwamen aan bod. Op het moment dat Youri 
alleen bezig was achter de knopjes kwam 
Huub Adriaens binnen, de favoriete zanger 
van Youri.  Youri moest Huub ook maar even 
een cursus geven. Youri legde Huub alles uit 
wat hij had geleerd. Helaas had Huub weinig 
tijd maar beloofde nog bij Youri thuis te 
komen om hem uit te nodigen voor een meet 
& greet met alle artiesten die op 30 mei 2015 
in stadion De Geusselt gaan optreden.  Van 
DJ Big Rob kreeg Youri een cd van Armin van 
Buuren, een sleutelhanger en een 
gesigneerde poster van alle artiesten die 
hebben opgetreden in het MECC tijdens de 
90 party. Deze poster wordt ingelijst en op 
mijn kamer opgehangen zei Youri.  Een 
geweldige ervaring voor Youri. 

Nadat we weer het busje waren ingestapt was 
het de vraag waar we nu naar toe zouden 
gaan. Het was wel ongeveer 80 kilometer 
rijden van Maastricht. Tja, dat kan van alles 
zijn…..  We stopte bij Toverland en iedereen 
was in zijn nopjes, dat is leuk. Ook onze 
dochter Shirley vond dit leuk. Kon ze eindelijk 
in de nieuwe achtbaan…. Die was helaas nog 
niet af, maar achtbanen genoeg. Eerst maar 
even lunchen, friet met een snack en een 
drankje. Daarna Toverland ontdekken. Ook 
Toverland was in kerstsfeer en Youri vond het 
wederom prachtig. Na een ritje in de 
binnenachtbaan gingen we buiten op de 
motoren. Het schip was ook leuk, vooral 
omdat wij daar met ons zessen alleen in 
zaten. Youri vond het prachtig maar wel hoog. 
Niet alleen Youri vond het hoog, ook anderen 
onder ons hahahaha.  Toen naar de Troy, 
daar wilde Youri wel in, maar was het de 
vraag of het wel mocht omdat hij nog geen 
1.40 m is. Gelukkig mocht hij erin en gingen 
papa, Inge en Claudia mee. Youri vond het 
heftig maar wel heel erg sjiek.  Hij kreeg een 
compliment van Shirley, die helaas niet 
durfde. Weer naar binnen om al die attracties 
aan te doen. De binnenachtbaan werd wel 10 

keer aangedaan en gelukkig was het niet erg 
druk zodat we vlug overal aan de beurt 
waren. Na een kop koffie werd nog een foto 
gemaakt op een bezemsteel van Youri en 
Shirley die ook ingelijst gaat worden.  Tijd om 
weer verder te gaan. 80 kilometer weer terug. 
Geen probleem zei Youri die benieuwd was 
naar het volgende. 

Omstreeks 18 uur kwamen we aan bij het 
restaurant De Graasj in Beek. Tot onze 
verrassing zaten daar onze vrienden die de 
“schuldige” waren voor deze knoeveldag en 
een oom en tante. Vol enthousiasme vertelde 
Youri aan hen wat wij die dag allemaal 
gedaan hadden. Op de vraag wat hij het 
leukste vond moest hij toch wel even 
nadenken. Vond het allemaal heel erg leuk, 
maar vooral de DJ cursus van Rob. Na het 
lekkere eten en drinken kreeg Shirley een 
fashioncheque en Youri ook nog een 
cadeau….. zijn eigen DJ controler waarop hij 
kan beginnen te oefenen wat hij van DJ Big 
Rob had geleerd. Na een geweldige dag 
werden we bij vrienden afgezet voor een 
kleine afterparty. Even voor twaalf uur viel 
Youri in slaap met zijn Knoevelbeertje naast 
zich. 

Wij willen iedereen bedanken die deze dag 
voor ons heeft mogelijk gemaakt met name 
Inge, Claudia, Rob en Huub. Stichting de 
Knoevel, bedaank, bedaank en bedaank ! 

Maurice, Anja, Shirley en Youri Mennen 

 

 

 
Grote Knoeveldag 2015. 
 
De grote knoeveldag 2015 staat gepland voor 
zaterdag 2 mei 2015. 
De gezinnen kunnen dit alvast noteren in hun 
agenda. 
Wat we gaan doen nog is nog geheim. 
 



 

 

   

Sponsoring. 
 
We mogen ons verheugen dat er organisaties 
en personen zijn, die ons werk willen steunen. 
Dank aan allen, die ons op enigerlei wijze 
steunen om onze activiteiten te kunnen 
realiseren. Dit zijn niet alleen bedrijven, die 
ons gratis dan wel tegen een gereduceerd 
tarief hun diensten aanbieden maar vaak ook 
personen. 
Zo werden we ook verblijd met een donatie 
van iemand, die ter gelegenheid van zijn 50e 
verjaardag geen kadotjes wilde, maar een 
donatie voor de knoevel. Dit leverde een 
bedrag van maar liefst 5000 euro op ! 
 
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 
 
Tenslotte. 
 
Geer moot allemaol unne knoevel vaan de 
Knoevel höbbe ! 
 
Voorts wensen wij U prettige feestdagen en 
alle geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar 
! 
 
 
 
 
 
 
 


