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Maastricht, november 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 van Jamie. 
 

Zondag 23 augustus vond ik een ontzettende 
gezellige dag. Dat was namelijk mijn eerste 
Knoeveldaag en de dag erna ben ik samen 
met mijn mama voor een super spannend 
tripje naar onze Oosterburen vertrokken. Ik 
had namelijk gekozen om mijn "knoeveldäög" 
in mijn favoriet pretpark door te brengen. Dat 
is namelijk Europapark....pretpark nummer 
1!!!! Het heeft maar liefst 11 achtbanen. En ik 
ben in ze alle 11 geweest. Wij hebben 3 
nachten in een mooi appartement geslapen 
en 2 dagen hebben we genoten van al het 
leuks op het park. Mijn mama en ik hebben 
genoten van elk moment! Wij willen dan ook  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iedereen bedanken voor deze 
ONVERGETELIJKE ervaring. Het was top!!!! 
 
Het was werkelijk waar super. Jamie loopt nu 
nog rond met een smile op zijn gezicht.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

Knoeveldag van Jesse. 
 
Stichting De knoevel, Harrie Alken, 
medewerkers van stichting de knoevel en 
sponsors,  
wij zijn overrompeld door jullie benadering om 
Jesse 2 dagen van z'n leven te bezorgen en 
wij als ouders erbij. Ik kan er geen woorden 
voor bedenken, want dankjewel klinkt te klein.  
Jesse wordt volgende week verrast met een 
uitje naar kabouter plop in het theater en als 
kers op het toetje mag hij ook nog eens in 
december naar Plopsaland de Panne met 
overnachting aan zee....weet je ..dat gaat mij 
aan mijn hart dat dit voor Jesse en andere 
speciale kinderen georganiseerd wordt. Mooi 
en emotioneel...ik kan alleen maar 
zeggen..wat hartverwarmend dat deze 
mensen in hun vrije tijd alles in werking zetten 
voor deze kinderen...daar word ik stil van.. 
een hele dikke, grote dankjewel 

uit het niets, zomaar opeens..sjoen... 
 
 
Knoeveldag van Keyenno. 
 
Door stichting de knoevel zijn wij met het 
gezin 3 dagen na de Efteling geweest met 2 
overnachtingen. Onze 2 zoontjes (Kyenno 7jr, 
Tristiano 5jr) hebben het zeldzame Ehlers 
Danlos Syndroom type 3 waardoor ze zeer 
beperkt zijn door pijn en vermoeidheid. De 
eerste middag in de Efteling hebben ze hun 
ogen uitgekeken in het sprookjes bos. Daarna 
even de tijd genomen om te eten. De 2e dag 
hebben we de attracties gedaan. Kyenno is 
overal in geweest en niks was te eng voor 
hem! Hij heeft zelfs zijn Python diploma 
behaald. Tristiano genoot meer van de wat 
rustigere attracties. Savonds in het huisje van 
bosrijk konden de jongens uitrusten en 
bijkomen in het grote ligbad die er stond. 
Huisje zelf zag er mooi en sprookjes achtig 
uit! Dag 3 moesten we er al weer weg, de 
dagen zijn omgevlogen. De kinderen hebben 
top dagen gehad en genoten, even niet met 
dokters ziekenhuizen fysio en ergo bezig te 
hoeven te zijn! Wij danken dan ook stichting 
de Knoevel dat wij deze kans hebben 
gekregen!  
 
 
 

 

 
 
 
 
Groete Knoeveldaag 2016. 
 
De grote knoeveldag zal volgend jaar 
plaatsvinden op 28 mei . 
 
Beste knoevelgezinnen, het is nog een 
verrassing, maar noteer de datum alvast in je 
agenda. 
 
 
Nieuwe website en foldermateriaal. 
 
Na bijna 10 jaar is het tijd voor enige 
vernieuwing. We zijn hard aan het werken 
aan een nieuwe website en nieuw 
foldermateriaal. Laat jullie je binnenkort maar 
verrassen ! 
 
Speulkaarte. 
 
De speulkaarte lopen als een trein. Ze zijn 
bijna uitverkocht. Als U er nog wil kopen is er 
enige haast geboden. Kijk voor de 
verkooppunten op: 
www.mestreechskaartspeul.nl  
 
Sponsoring. 
 

https://www.facebook.com/De-knoevel-148271708613272/
https://www.facebook.com/harrie.alken
http://www.mestreechskaartspeul.nl/


 

 
   

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. 
 
Schitterende Halloween spinning marathon in 
Vaals met een hele mooie opbrengst ! Alle 
deelnemers en stichting aerofit4life van harte 
bedankt ! 

Ook een spinningparty in Il Fiore en de 
Michaelsactie van de Bernard Lievegoed 
School brachten aanzienlijke bedragen op. 
 
Komende verwendagen. 
 
Er  wordt thans een aantal verwendagen 
voorbereid. 
In een van de komende nieuwsbrieven zullen 
we hierop terugkomen. 
 
En verder. 
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 ! 
 
 
 
 

http://www.stichtingdeknoevel.nl/
mailto:info@stichtingdeknoevel.nl

