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Maastricht, mei 2015. 
 

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 Stef. 

 

Eindelijk is het zover. Het weekend waarin we naar 

Ajax gaan! 

 

 
 

Op zaterdag 9 mei wordt er even voor half negen wordt 

er aangebeld. Harrie Alken staat voor de deur met een 

Rolls Royce  met chauffeur. 

Stef en ik worden hartelijk verwelkomd en we worden 

verzocht in te stappen. Wat een luxe. We rijden een 

stukje en komen uit bij Van der Valk waar we gaan 

ontbijten met Harrie.  

Dit is heel gezellig en smakelijk. 

Na het ontbijt worden we met de Rolls Royce naar het 

station in Maastricht gebracht waar we op de trein 

stappen naar Amsterdam. 

De treinreis verloopt rustig en in Amsterdam 

aangekomen lopen we naar ons hotel waar we 

inchecken. 

Daarna gaan we Amsterdam in. We eten ons een 

broodje en besluiten daarna een tocht met een 

rondvaartboot te maken. Zo kunnen we een deel van 

Amsterdam zien zonder vermoeid te raken. 

  

 
 

Na het avondeten gaan we naar de hotelkamer waar 

we kunnen rusten en slapen. 

 

Zondag 10 mei. De dag dat Ajax tegen Cambuur 

Leeuwarden speelt.  

Aangezien de wedstrijd pas om 14.30 uur is, besluiten 

we naar de Dam te lopen.  

Hier ligt het Madame Tussaud. Het museum waard 

wassenbeelden van bekende mensen staan. Meteen 

zien we Koning Willem Alexander en Koningin Maxima 

staan.  



 

 
   

 
 

Sommige beelden zijn zo echt dat het een beetje eng 

is om er na te kijken. Het is in ieder geval een hele 

belevenis. 

 

Na nog wat gerust te hebben op onze hotelkamer gaan 

we dan eindelijk met de trein naar de Bijlmer. Naar de  

Arena. 

 

 
 

Het is heel erg druk en moeten goed zoeken waar het 

precies het stadion in moeten. 

Eenmaal in het stadion zien we dat we schitterende 

plaatsen hebben. Redelijk kort bij het veld en de 

middellijn.  

De wedstrijd begint. De harde kern van Ajax zet het op 

een zingen en houdt de hele wedstrijd niet meer op. 

De eerste helft vallen er helaas geen doelpunten, maar 

de tweede helft maakt dit ruimschoots goed. Ajax wint 

met 3-0.  

 

 

Het is een heel fijn weekend geweest. We willen dan 

ook Stichting de Knoevel hartelijk bedanken dat zij dit 

mogelijk hebben gemaakt! 

 

Knoeveldag Benjamin. 

 
hallo bij deze even een verslagje van het bezoek aan 
de amsterdam arena  
van benjamin esser. 
 
zaterdag 16 mei 5 uur opstaan ,  daarna eten 
verzorgen en de tassen pakken vanwege weekendje 
weg. 
opa ons komen halen en in heerlen bij de trein afgezet, 
met de trein naar Amsterdam gereden natuurlijk weer 
veel te vroeg  
aangekomen. Beetje rondgehangen bij het ajax stadion 
en leuke spulletjes gekocht in de fanshop. 
eindelijk 14.30 nu tijd voor de rondleiding in het 
stadion, omdat me vader gehandicapt is hebben we 
een speciale  
rondleiding gekregen normale duur 45 minuten, wij 1 
uur en 30 minuten , we zijn in de omkleedcabines 
geweest en ook waar de vips zitten zijn we geweest 
zelfs in de viplounge waar koning willem alexander en 
maxima komen ...daar mogen normaal geen mensen 
komen wij gelukkig wel het was een super mooie 
rondleiding ,tegen 16 uur zijn we vertrokken richting 
purmerend waar we effe wat zijn gaan eten daarna na 
het hotel op tijd naar bed natuurlijk waren best wel moe 
van de lange trein reis en de rondleiding bij 
ajax.  zondag ochtend waren we weer op tijd op en 
hebben lekker ontbeten daarna koffers gepakt en de 
trein naar volendam. 
volendam aangekomen winkels gekeken en een 
rondvaart met een boot tegen 15 uur zij we daar ook 
weer vertrokken en om 21 uur waren we pas weer 
thuis ...heel erg moe natuurlijk wat hebben wij een 
super mooi weekend gehad , aangeboden door 
knoevel ...super bedankt hiervoor deze 2 dagen 
vergeet ik nooit meer 
 

 
 



 

 
   

 
 

Bestuurswisseling. 

 

Jan Hoen is een van de medeoprichters van de 

stichting. Van meet af aan is hij ook voorzitter van het 

bestuur geweest. Jan heeft besloten om in het kader 

van verjonging en vernieuwing afstand te doen van zijn 

bestuurslidmaatschap, 

Vanwege zijn grote verdiensten voor de knoevel heeft 

het bestuur hem inmiddels benoemd tot ere voorzitter. 

Jan ook vanaf deze plaats nogmaals van harte 

bedankt voor alles wat je voor de knoevel hebt 

betekend. 

 

Ook Paul Schuffelers heeft afscheid genomen van het 

bestuur van de knoevel. Graag willen we Paul 

nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de knoevel. 

Ook hij heeft zitting genomen in het ere-bestuur. 

 

Op 27 mei is een nieuw bestuur geïnstalleerd. 

De samenstelling is thans als volgt: 

 

Voorzitter: Gerd Leers 

Vice voorzitter: Jos Jammers 

Secretaris: Ron Scholberg 

Penningmeester: Ilse Dassen 

 

We wensen het bestuur veel succes met hun 

werkzaamheden voor de knoevel. 

 
Grote Knoeveldag 2015. 
 
De grote knoeveldag 2015 vond plaats op zaterdag 2 
mei 2015. 
Met twee volle bussen zijn we naar de efteling 
gereden. 
De knoevel heeft voor de entreekaartjes gezorgd en 
iedere deelnemer kreeg nog een tientje aan efteling 
geld om in de efteling te besteden. 
Het was echt schitterend weer. 
Nadat de gezinnen zich de hele dag vermaakt hebben 
in de efteling zijn we weer richting Maastricht gereden. 
Bij de Dwaze Herder konden de gezinnen nog 
genieten van een buffet en van een lekker drankje. 
 
 
 
 

Knoevelparty. 
 
De knoevelparty vindt dit jaar plaats op 23 augustus bij 
Abrahamslook in Maastricht. We rekenen op jullie 
komst ! 
 
Kunstveiling. 
 
Ladies Circle Maastricht heeft op 22 mei in de 
Dominikanenkerk in Maastricht een kunstveiling 
georganiseerd, waarvan een gedeelte van de 
opbrengst bestemd is voor de knoevel. 
 
We zijn erg onder de indruk van deze veiling. Een 
grote opkomst, een heel gezellige sfeer, schitterende 
kunstwerken (veelal gratis door de kunstenaars gratis 
beschikbaar gesteld) een prima organisatie, een heel 
goede pr maar last but not least een opbrengst van 
ruim 25.000 euro. Complimenten hiervoor ! 
Nadat alles verwerkt is krijgen we van de Ladies Circle 
nog te horen welk bedrag aan de knoevel zal worden 
overgemaakt. 
 
Bij voorbaat willen we met name de Ladies Circle en 
de kunstenaars van harte bedanken ! Chapeau ! 
Met het geld zullen we in staat zijn om weer een aantal 
knoeveldagen te organiseren. 
 
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. 
 
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 ! 
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