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mevrouw Bovens aangeboden ter gelegenheid van
haar installatie als beschermvrouw van onze stichting.
Daarnaast werden 50 exemplaren gedoneerd aan de
stichting voor verspreiding onder de knoevelkinderen.
Beertje.

Maastricht, september 2013.
Beste sponsoren, sympathisanten, bestuursleden en
vrijwilligers van Stichting de Knoevel,

Van de firma Heuts mochten we nieuwe beertjes
ontvangen.
We kunnen de kinderen hier weer blij mee maken.
Onze dank gaat uit naar de firma Heuts.
Facebook.

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.

De Knoevel heeft een eigen facebookpagina !
Nieuwtjes en weetjes over de stichting en de
activiteiten worden op deze pagina geplaatst.

Beschermvrouw.

Duo X-Elle erft de bezittingen van Vrow Versjevee en
daarmee is het fundament gelegd waar zij in 2013 hun
jubileumjaar hun fans zullen trakteren op een
nostalgische theaterproductie. Ter ere van het
jubileumjaar en ten bate van de Sjariteit zoals Vrouw
Versjevee het ook gewild zou hebben namelijk
Stichting De Knoevel!
De uitvoeringen staan gepland voor vrijdag 27,
zaterdag 28 en zondag 29 december 2013 in het
MECC.
De kaartverkoop is inmiddels gestart. De kaarten
kosten 25 euro per stuk en zijn te koop bij de VVV.

Met veel trots en plezier maken we bekend, dat
Mevrouw Lizzy Bovens op 10 september werd
geïnstalleerd als beschermvrouw van onze stichting.
Onze dank gaat uit naar mevrouw Bovens, dat ze deze
taak op zich wil nemen.
Onze dank gaat eveneens uit naar Mevrouw Resi
Frissen, die meer dan 6 jaar onze beschermvrouw
was. Mevrouw Frissen is inmiddels benoemd tot erebestuurslid.
Kleding.
De bestuursleden en vrijwilligers kunnen nog beter dan
voorheen voor de dag komen.
De dames beschikken over een blouse met logo en de
heren over een sjiek overhemd uiteraard ook met logo.
Daarnaast is er voor iedereen een regenjasje met logo
beschikbaar.
Onze dank gaat uit naar Donna en Eric van “t
Hummeke in Meerssen.
Boekje.
Een uitgave op de eerste plaats gericht op kinderen:
MESTREECHTER KINDERWÄÖRD
maar ook op volwassenen kwam enkele weken geleden
van de pers.
Het boekje bestaat uit twee delen, een geïllustreerde
tekst en vervolgens uit een kwartetspel.
De afdeling Maastricht & Heuvelland van Koninklijke
Horeca Nederland heeft het eerste exemplaar aan

Duo X-elle.

Knoevelparty bij Abrahamslook.
De knoevelparty was weer schitterend. Alhoewel de
weergoden niet wilden meewerken werd het
evenement door veel mensen bezocht.
Talloze artiesten traden belangeloos op voor stichting
de knoevel.
Mesieur Wally, Fanfare St. Servatius, Wieker
Hofzengers, Katja Henz,. Roger Borgman, Peggy
Lassouw, Huub Adriaens, Saskia Theunisz, Ziesjoem,
Mesieur Maurice, Nick Gilissen en Hielemaol Los Eric
Ghelen / Eric Cruts / Ludy van Dijk en Frans Theunisz
waren van de partij.
Raymond Hogenboom verzorgde de muziek.
Dank aan iedereen, die deze party tot een succes heeft
gemaakt.

z.o.z

Jan Linders.
In het kader van het van het 50-jarig jubileum van Jan
Linders supermarkten heeft de vestiging aan de
Tongerseweg in Maastricht onze stichting aangemerkt
als goede doel voor 2013. Enkele weken geleden werd
in de winkel een fancy fair georganiseerd. De
opbrengst van ruim 400 euro werd inmiddels aan onze
stichting gedoneerd.
Ook reeds eerder mochten we een donatie ontvangen.
Knoeveldag van Noortje.
Mijn Knoeveldag.
Papa en Mama maakten me wakker en toen zeiden ze
vandaag is jouw verrassingsdag! Ik wist meteen waar
van. Van de Knoevel! En toen kwamen Harrie en Lilian
ons ophalen met een busje. Wij gingen ontbijten in een
hotel met een ontbijtbuffet.
Ik heb twee heerlijke pannenkoeken gegeten.
En fruit en lekkers.
En toen gingen we een hele tijd in het busje.
En we wisten niet waar we naar toe gingen. We gingen
naar de Beekse Bergen!!!! We hebben een auto safari
gedaan. Er liep een cheetah om ons busje. Dat was
heel spannend! Als lunch heb ik een blauwe olifanten
muffin gegeten. Hij was super lekker en mijn mond,
mijn tanden en tong waren helemaal blauw. Op het
einde kreeg ik twee hele lieve knuffels.
Daar ben ik heel erg blij mee. Toen gingen we weer in
het busje naar de volgende verrassing en dat
was………. Anky van Grunsven. We hebben haar zien
rijden in de bak met haar paard Nelson. Daarna kregen
we een rondleiding door de stallen. Ik heb een heleboel
mooie paarden gezien. Ik mocht haar een vraag stellen
en met haar op de foto. Ik vond het geweldig omdat ik
haar heel knap vindt.
En toen gingen we weer in het busje naar het
restaurant in Bunde. Daar hebben we mijn lievelings
eten gegeten, Tapas. En daarna ook nog een toetje.
En na een SUPER dag weer naar huis.
Heel veel liefs en ontzettend bedankt voor deze
geweldige dag.
Noortje (ook van Papa en Mama).

Knoeveldaag Floor Janssen, 9 september
2013
Maandag 9 september 2013 was het zover. Om 8.30
uur moesten we klaarstaan en we hoefden niet te
ontbijten. Dat was het enige dat we wisten en dus
vonden we het allemaal wel spannend en waren we
erg benieuwd.
Om 8.30 uur kwamen Harrie en Inge ons ophalen met
een mooie bus. In de bus lag een flinke doos met een
luxe ontbijt voor ons allemaal. Verse fruitsalades,
verschillende soorten broodjes, diverse soorten beleg,
thee, koffie, pakjes sap, …. Heerlijk! Nog altijd wisten
we niet waar we naartoe gingen dus bleven we goed
uit het raam kijken voor aanknopingspunten. Rond
10.00 uur zagen wij als ouders al de borden ‘Efteling’,
maar voor Floor & Jasmijn werd het duidelijk toen ze
Lavenland zagen langskomen en Harrie grapjes
maakte over de borden waarop hij ‘Ufteling’ las. De
meisjes waren heel blij om naar de Efteling te gaan!!
Eenmaal binnen wilden Floor & Jasmijn graag naar het
Sprookjesbos gaan, dus zochten we op de plattegrond
de route om bij de ingang te komen. Onderweg werden
de volwassenen nieuwsgierig of het treintjeslandschap
nog steeds te bewonderen was in de Dioramahal.
Gelukkig was deze er nog steeds en de kinderen
vonden het fascinerend! We hebben op ons gemak
alles bekeken en alle details gezien. Prachtig!
Al gauw kwamen we aan bij de officiële ingang van het
Sprookjesbos met als eerste sprookje het kasteel van
Doornroosje waar iedereen ligt te slapen. Daarna
kwamen de kabouters met hun paddenstoelen. Floor
vond het erg leuk om aan de diverse deurklinken te
rammelen waarmee ze dan iets in werking zette,
bijvoorbeeld een kabouter die even om de hoek kwam
kijken. De trollenkoning was op vakantie en de zeven
geitjes waren aan het behangen, maar verder werden
alle sprookjes uitgebreid bekeken. Bij ‘Papier Hier’ was
het steeds weer de kunst om je zakken te legen en te
zoeken naar papiertjes, zodat de kids wat hadden om
erin te gooien. Op ons gemak bewonderden we de
sprookjes en Floor & Jasmijn vingen ook nog een munt
van Ezeltje Strekje. Toen we langs het
openluchttheater kwamen, zagen we dat er over 5
minuten een voorstelling zou zijn. Dat was boffen! We
namen plaats en zagen een hele leuke show over leren
lezen en schrijven door draak, kabouter Ko, Roodkapje
en Assepoester. Nadien mochten Jasmijn & Floor ook
nog roodkapje een hand geven en op de foto met
draak!
Bij de uitgang van het Sprookjesbos mochten de
meisjes in de winkel daar iets uitzoeken. Dat vonden
ze natuurlijk prachtig! Jasmijn had vrij gauw een mooie
Prinses Pardijn knuffel gevonden en Floor had iets
meer tijd nodig, maar kwam aanlopen met een
paddenstoelpoefje. Deze was half zo groot als haar,
maar ze moest en zou hem zelf dragen. Geweldig dat
ze dan voor een poef kiest! Inge had nog een heel leuk
kleurboek voor Floor en een spelletjesboek voor
Jasmijn gevonden. Wat een verwennerij! Met hun
cadeaus in hun armen liepen ze naar de kassa en ze
waren er heel blij mee!
Hierna werden de buiken toch wel erg hongerig dus
togen we naar Restaurant Het Witte Paard. Jasmijn &
Z.O.Z.

Floor kozen voor een kindermenu en mama & papa
een heerlijk broodje. Eten is niet Floor’s hobby en het
is ook lastig voor haar. Toch heeft ze frites gegeten en
ging alles perfect. Daar zagen we aan dat ze echt
ontspannen was en heel erg genoot. Mooi om te zien!
De volgende keuze van de kinderen was Droomvlucht,
maar omdat deze gesloten was in verband met
opknapwerkzaamheden gingen we naar de volgende
favoriet: Carnaval Festival. Dat blijft leuk! De laatste
stop was de speeltuin ‘Kleuterhof’ met als favoriet de
grote piano waar je over kunt lopen.
Daarna werd het tijd om weer naar de bus te gaan en
op het moment dat we instapten, begon het te
regenen. Wat een timing! Wij waren ontzettend blij met
deze mooie dag en gingen ervan uit dat we naar huis
gingen, maar de Knoeveldaag was nog niet ten einde.
We reden helemaal niet naar huis, maar naar het
Italiaanse restaurant Pergola. We werden heel hartelijk
ontvangen door het erg aardige personeel en wie zaten
daar achterdoor aan een versierde tafel…….Onze
ouders, oftewel de opa’s en oma’s van Floor &
Jasmijn!! Dat was echt een prachtige verrassing! De
afgelopen jaren hebben we ontzettend veel steun en
hulp van hen gehad en het was mooi om deze speciale
gelegenheid met hen te delen. Heel bijzonder! Floor &
Jasmijn mochten ook nog in de keuken hun eigen
pizza maken! Je zag hen echt glunderen, ze vonden
het geweldig! Mooi dat ze dat mochten doen in dit
restaurant! Als klap op de vuurpijl kreeg Floor een
kinderijsje met ‘vuurwerk’ erin. Dat vond ze heel mooi,
ze straalde!
Deze hele dag was als een droom en we denken er
nog regelmatig met plezier aan terug! De kinderen
genoten, waren op hun gemak en heel ontspannen.
Floor heeft echt gestraald en je kon merken dat ze het
geweldig vond. Het eten ging prima en ze liep ook veel
die dag. Voor ons was het een dag waarbij je je zorgen
even kunt laten varen en alleen maar geniet. Deze
mooie dag voelde aan als een hele grote Knoevel!
Heel bijzonder was de afsluiting met onze ouders,
omdat zij ook alles hebben meegemaakt de afgelopen
jaren en we stil konden staan bij deze mooie dag en de
geweldige persoon die Floor is!
We kunnen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt
niet genoeg bedanken, dus bij deze: ontzettend
bedankt!! Het betekent heel veel voor ons! Harrie &
Inge: heel erg bedankt voor de begeleiding de hele
dag. We vonden het heel gezellig met jullie!
Groetjes,
Eva, Patrick, Jasmijn & Floor
Verslag knoeveldag ricky
6.30 de wekker gaat af wat een spanning op het
gemak even bijkomen maar Ricky kan de spanning
bijna niet aan (wij ook niet hahahahha) wat gaat er
allemaal gebeuren vandaag ???
8.00 nu moeten we klaar staan maar om 8.05 zin ze er
nog niet Ricky begint te twijfelen zijn ze ons vergeten
mam ? nee Ricky ze komen zo en dan 08.10 daar gaat
de bel Ricky rent naar de deur en zijn broer en broertje
ook nu begint de knoeveldag. Ricky helemaal onder de
indruk stapt hij in het busje waar gaan we naartoe? iets
voor half 9 komen we aan bij van der valk hotel yes

zegt Ricky ontbijt helemaal onder de indruk van het
mooie hotel komen we in de ontbijt zaal er is zoveel
keuze maar Ricky weet precies wat hij wil.
9.30 we vetrekken naar de eerste wens wat een rust in
het busje waar gaan we naartoe mam weet jij het
vraagt Ricky nee schat ik weet ook niets afslag Stein
gaan we eraf wat ligt er in Stein vraagt Ricky let maar
op je zal het zo zien we komen op een verlaten weg en
zien een bordje met de tekst parkeren schietbaan het
gezicht van Ricky super zijn grootste wens eens te
mogen schieten met echte wapens zijn dag kan niet
meer stuk wat werden we goed ontvangen wat een
lieve mensen chapeau als het aan Ricky had gelegen
hadden we er de hele dag gebleven maar naar een
uurtje schieten en afscheid nemen gingen we naar de
volgende wens we moesten heel lang rijden (2 uur)
maar gaan we naartoe ? en maar gissen maar we
wisten het echt niet we zijn er zegt harrie we kijken op
het bordje en zien staan skydive centrum wauw
skydiven wie maakt dat nu mee!! na een lekkere lunch
gingen we ons omkleden en kregen we instructies we
gaan beginnen wat een spanning we gaan echt vliegen
Ricky was zo onder de indruk dat hij niets mee zei ja
Ricky is aan de beurt vol trots kijken we hoe hij daar in
de lucht vliegt helemaal onder de indruk mama papa
en Rico en Dani gingen ook skydiven wat een ervaring
die zullen we nooit meer vergeten .naar het skydiven
nog wat drinken en dan naar Maastricht is de
knoeveldag nu voorbij zegt Ricky ja zegt harrie we
gaan nu naar huis maar mam ik had toch 3 wensen ?
naar een lange rit komen we in Maastricht aan waarom
rijdt Harry om mama ja Ricky de weg is afgezet maar
nu klopt er iets niet we gaan de brug over waar gaan
we naartoe harrie? de bus terug brengen zegt Harrie
nee he had ons dan eerst thuis afgezet zegt Ricky nee
Ricky moet ook ook even naar mijn schoonmoeder
zegt harrie ( wat hebben we daar over gelachen) we
komen aan in margraten langs de grote weg ziet hij
opa staan en vrienden van ons opeens schreeuwt hij
het uit ja mijn 3de wens wokken met mijn familie en
vrienden rond 21.00 vertrekken we dan toch voldaan
en wel naar huis.
wat hebben we van deze dag genoten heerlijk om
Ricky zo te zien genieten naar alles wat hij heeft
meegemaakt ook voor ons en zijn broertjes even niets
anders aan het hoofd dan plezier
wij willen harrie en sandra bedanken voor deze mooie
dag wat een heerlijk gezelschap om mee op te trekken
wat hebben we gelachen.
ook iedereen die deze knoeveldag heeft mogelijk
gemaakt een dikke chapeau voor jullie!!!!
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

Z.O.Z.

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 !

Z.O.Z.

