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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. 
 
Kazemattenfeest. 
 
Op 12 augustus heeft op het voormalige voetbalterrein 
onder aan de Statensingel in Maastricht het jaarlijkse 
kazemattenfeest plaatsgevonden. Alle baten zijn voor 
de knoevel. Het feest was een hele gezellige middag 
met Amsterdamse muziek en artiesten. Roos en Sjarel 
van Cafe Hallo Mestreeg en hun crew willen we van 
harte bedanken. Wederom een schitterend feest ! Op 
naar het volgend jaar. 
 
Party bij abrahamslook. 
 
Op 9 september werd de knoevelparty bij 
abrahamslook georganiseerd. Ook de  opbrengst 
hiervan is bestemd voor onze stichting. Onder een 
starlende zon trad een groot aantal artiesten 
belangeloos op. Er was sprake van een heerlijk en 
ontspannen sfeertje. 
Onze dank gaat uit naar alle artiesten, dj Raymond 
Hogenboom, Cafe Arbahamslook en ut hummeke in 
Meerssen en de overige mensen en organisaties, die 
een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van 
de middag. 
 
Maatschappelijke beursvloer. 
 
Op dinsdag 25 september vond de beursvloer 
Maastricht plaats. De maatschappelijke beursvloer is 
een landelijk beproefd concept om instellingen, 
verenigingen en buurten te helpen met gesloten 
beurzen hun projecten te realiseren met steun van 
vrijwillige inzet en middelen van bedrijven. 
 
Op deze beursvloer: bieden bedrijven vanuit hun 
maatschappelijke betrokkenheid (eenmalig) diensten of 
producten aan en komen organisaties met een vraag, 
die ze graag gerealiseerd willen zien, maar het 
ontbreekt hen aan middelen / know how om dit voor 
elkaar te krijgen.   

Op deze beursvloer hebben we een match kunnen 
maken met de MTB en Q-park/SMPM voor het 

beschikbaarstellen van een busje voor knoeveldagen. 
In de komende weken gaan we deze afspraken verder 
uitbouwen. Alvast bedankt ! 
 
Bobbejaanland 29 september. 
 
Dit jaar is er geen grote knoeveldag georganiseerd. In 
plaats hiervan zijn we op zaterdag 29 september  met 
2 volle bussen met gezinnen naar Bobbejaanland 
geweest. Je zag kinderen en ouders van harte 
genieten. Ook het weer werkte mee, maar een buitje 
en voor de rest schitterend pretparkweer. 
Met een gezellig etentje in de wok in Meerssen hebben 
we de dag afgesloten. 
 
Huub Adriaens. 
 
Huub Adriaens is een zeer gewaardeerd erelid van 
onze stichting. Hij is zeer sociaal bewogen en staat 
altijd voor ons klaar. 
Op 29 september vierde Huub zijn 10-jariug jubileum 
met een concert op de Markt in Maastricht. 
 
Op de terugweg van Bobbejaanland zijn we Huub gaan 
feliciteren samen met alle knoevelgezinnen. Naast een 
schitterend gedicht van onze voorzitter ontving Huub 
een lijst met handtekeningen van alle kinderen en een 
paar flesjes lekkere drank. 
 
Rotaract. 
 
Zondag 16 september organiseerde Rotaract Club 
Maastricht één van hun 2 jaarlijkse evenementen: Tour 
de Rac. 
Een auto-oriëntatie tocht met als afsluiter een veiling 
met verschillende objecten.. 
Dit is reeds de 15de editie is van deze ondertussen 
welbekende Rally in liefhebberskringen. Na afsluiting 
van de tocht werd in kasteel Ryckholt een veiling 
gehouden van ingebrachte artikelen. Een gedeelte van 
de opbrengst zal worden overgemaakt aan onze 
stichting. 
 
Jeugdambassadeur. 
 
Tijdens de knoevelparty bij Abrahamslook op 9 
september werd Dylano benoemd tot 
jeugdambassadeur van onze stichting. Hij reageerde 
door te zeggen, dat hij het heel sjiek vindt en dat hij 
helemaal verpopzak was. Vervolgens zong hij 
helemaal in zijn eentje het Mestreechse volksleed. 
Dylano succes en bedankt dat je deze belangrijke 
functie hebt aanvaard ! 
 
 



 
  Z.O.Z. 

Knoevel Robin. 
 
 
Beste Allemaal,  
 
Hierbij willen we jullie allemaal nog eens heel hartelijk 
bedanken voor het super kado 
en de heerlijke tijd die we met de kinderen hebben 
gehad in Disney Land. 
 
Het was werkelijk fantastisch en de kinderen hebben 
hun ogen uitgekeken, net 
zoals wij trouwens. We reden uiteindelijk pas 
woensdag avond om 22.30 terug 
naar huis, dus we hebben de tijd volop kunnen 
benutten. 
 
Het was erg fijn even in een "zorgeloze wereld" te zijn, 
de ambiance en de muziek 
en de prachtige creaties hebben ons echt laten 
genieten. 
 
Hopelijk hebben jullie ons sponsorgeld, dat wij hebben 
opgehaald tijdens Maastrichts Mooiste 
ook goed hebben ontvangen??? Heerlijk weer ander 
kind een fijne dag ! 
 
Bijgaand nog wat kiekjes. 
 
Vriendelijke groetjes  
Wendy Balduin & Co 
 

Verslag van stichting Knoeveldag van Cindy Wu 

We zijn om 7 uur opgestaan, en we werden om 8 uur 
opgehaald. Toen gingen we naar Maastricht ontbijten 
na het ontbijten in een hotel gingen we naar België 
schilderen zoals: kommen, bekers, spaarpotten enz. 
toen we klaar waren, gingen we met de auto weer naar 
Maastricht om te eten en bij het toetje was er vuurwerk 
en dat was super. Toen gingen we chocolade maken 
en dat was super we mochten ook de chocola 
versieren en tussen die tijd mochten we ook stiekem 
proeven en dat was lekker. Toen zijn we met een 
ouderwetse limo naar een rivier geweest, toen we daar 
aankwamen gingen we met een snelle boot varen het 
leukste was toen we de bochten gingen nemen dat 
ging best snel. Toen met de auto naar een sushi 
restaurant in Maastricht centrum gegaan om te gaan 
eten en dat was heerlijk en toen was de dag al voorbij 
maar het was wel super leuk  

einde 
 
Overige knoeveldagen. 
 
De afgelopen periode hebben meer knoeveldagen 
plaatsgevonden. Helaas mochten we van de gezinnen 

geen verslagen ontvangen waardoor  we ze niet 
kunnen publiceren. 
 
Wizzkids. 
 
Ook dit theaterseizoen is Stichting de Knoevel uit 
Maastricht weer het goede doel van Wizkids 
Musicalgroep Bunde waaraan ze de opbrengsten van 
de nieuwe productie zullen schenken. De cast van 
‘Repelsteeltje’ schonk in Maart 2012 een cheque van 
€500,- aan dit goede doel. 
 
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 ! 
 


