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Maastricht, december 2013.
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.
Grote knoeveldag 2014.
De voorbereidingen voor de grote knoeveldag 2014
zijn al begonnen.
De knoevelgezinnen kunnen alvast 17 mei in hun
agenda noteren.
Duo X-elle.
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.
Knoeveldag van Donny Schumans.
Beste mensen,
Dinsdag 13 Augustus 2013 zijn Harrie en Marian van
Stichting De Knoevel bij mij thuis op bezoek geweest
om een Knoeveldag te bespreken met mij en mijn
ouders, zij vroegen toen naar mijn wensen die ik leuk
zou vinden voor een Knoeveldag.
Donderdag 12 September 2013 had ik mijn
Knoeveldag en zo heb ik hem beleeft:

s’Morgens werd ik samen met mijn ouders om half 9
opgehaald door Harrie en Marian en het programma
voor deze dag was een totale verrassing voor mij.
De eerste verrassing meteen was dat Harrie en Marian
mij een wedstrijd shirt van mijn favoriete club Roda JC
e
overhandigde met de handtekeningen van alle 1 elftal
spelers en trainers.
Ik ben namelijk vaste supporter van Roda JC en heb
ook een seizoenkaart.
Toen begon de reis naar ??
Onderweg hebben we in het “mobiele restaurant”
lekker van het heerlijke ontbijt gesmuld en we reden
richting het noorden.
Voorbij Eindhoven kreeg ik een vermoeden dat de reis
weleens naar de Efteling zou kunnen gaan maar Harrie
reed voorbij de afslag richting Tilburg dus dat kon niet,
dacht ik.
Totdat Harrie een afslag nam en weer terug reed
richting Eindhoven en toen wel de afslag nam richting
Tilburg, ging de reis inderdaad naar de Efteling.
Daar aangekomen bleek het niet echt druk te zijn en
heb ik volop genoten van de attracties die ik leuk vind
zoals: Villa Volta, Vogelrock, Pagode, Phyton, De
Vliegende Hollander, Bobbaan, Pirana, Joris en de
Draak en de Raveleijn show, ook hebben we lekker
iets gegeten en gedronken en heb ik met ballengooien
een prijs gewonnen.
Nadat ik lekker van al mijn favoriete attracties had
genoten en een souvenier had gekregen ging de reis
weer verder en zijn we naar een Wok restaurant
gegaan waar Harrie en Marian geboekt hadden voor 6
personen en we waren maar met 5 personen ??
Tijdens het eten kwam de volgende verrassing, een
persoonlijk bezoek van mijn favoriete zanger Dieter
Koblenz, die aanschoof aan onze tafel en we hebben
samen lekker gepraat, gegeten, gelachen en foto’s
gemaakt.
Ook had Dieter mooie cadeautjes voor mij bij zich, een
CD, stickers en een luchtgitaar.
Dieter herkende mij meteen omdat ik een paar
maanden daarvoor nog samen met had mogen
optreden op de bühne bij ons in Guttecoven, waar ik
toen ook samen met hem luchtgitaar had gespeeld.
Dieter had heel veel tijd voor mij vrijgemaakt ondanks
dat hij op doorreis was naar Aken voor een optreden
die avond, zelfs toen zijn chauffeur binnen kwam en
vertelde dat ze moesten vertrekken, daar ze anders te
laat zouden komen in Aken, bleef hij rustig verder eten
en praten.
Toen Dieter echt weg moest kwam de volgende
verassingen de parkeerplaats opgedraaid, 3
supermooie Corvette sportauto’s.

z.o.z

Nadat we mooie foto’s hadden gemaakt bij deze auto’s
en met de chauffeurs lekker iets gedronken en gegeten
hadden en ik ook van deze chauffeurs mooie
cadeautjes gekregen had ging de reis in deze mooie
sportauto’s , met een omweg over de snelweg richting
huis.
Ik had gekozen voor de Corvette cabriolet en mijn
ouders ieder in een van de 2 andere Corvette’s.
We werden uitgezwaaid door Harrie en Marian en
onderweg heb ik erg genoten om in zo een mooie en
snelle sportauto te mogen meerijden.
Omstreeks half 9 s’avonds kwam ik weer veilig thuis en
heb ik, nadat we de chauffeurs hebben uitgezwaaid,
nog nagepraat met mijn ouders hoe ik van deze zeer
mooie knoeveldag heb genoten en al mijn wensen in
vervulling waren gegaan.
Beste Harrie, Marian, Spelers en trainers Roda JC,
Dieter Koblenz, Chauffeurs van de Corvette’s en alle
mensen die deze onvergetelijke dag voor mij mogelijk
hebben gemaakt, hartelijk bedankt.
Ik verheug me al op de ongetwijfeld mooie foto’s en
film die Harrie en Marian van deze dag gemaakt
hebben,
Groetjes en een Knoevel van mij aan jullie.
Donny Schumans

KNOEVELWEEKEND NIKKI BREUERS
Op vrijdag 27 september jongstleden was het dan
eindelijk zo ver, ons “Knoevel” weekend was
aangebroken. Om een uurtje of half 11 de auto in op
weg naar De Panne voor ons onvergetelijke weekend.
Om een uurtje of 3 waren we eindelijk daar en werden
we opgevangen door de hoteleigenaar die ons naar
onze kamer bracht. Nikki koos om te slapen onder het
Plop dekbed en na even gerust te hebben zijn we nog
een uurtje gaan wandelen op de Boulevard. Nikki heeft
daar nog wat schelpjes gezocht en nadat we een hapje
gegeten hadden, zijn we terug gegaan naar ons hotel
om er op tijd in te duiken, want morgen hebben we een
heel leuke lange dag voor de boeg.
Zaterdag om 07:00 uur ging de wekker. Na ons
uitgebreide ontbijtbuffet zijn we gepakt en gezakt aan
onze wandeling begonnen richting de tramhalte. Na
een vijftal tramhaltes zijn we vervolgens aangekomen
bij het magische Plopsaland.

Daarna zijn we het park ingegaan en zijn de kids (en
Mama en Papa) in diverse attracties geweest, welke
allemaal even cool en leuk zijn. Zo zijn we in de thee
kopjes van Wizzie en Woppie geweest en Nikki en
Jesse hebben ervoor gezorgd dat papa en mama hier
behoorlijk misselijk uitkwamen, door constant aan het
wiel te draaien.
Langzaam maar zeker kroop de tijd naar ons
hoogtepunt van de dag, het optreden van K3. Om een
uurtje of 4 zijn we naar het hoofdplein van Plopsaland
gelopen en het was al heel erg druk. Na wat
ellebogenwerk is het Nikki gelukt om toch helemaal
vooraan te staan. Om 17:10 uur dus iets te laat
verschenen de dames van K3 dan eindelijk op het
podium en gaven Karin Kristel en Josje een
wervelende show weg.

Eenmaal aangekomen gingen de poorten open en
mochten we binnen. Daar werden wij opgewacht door
Wickie de Viking en Maya de Bij. de eerste
fotomomentjes in Plopsa waren een feit.

Z.O.Z.

Nikki heeft alle nummers uit vo0lle borst meegezongen
en vond het jammer toen er na een nummer of 7 a 8
werd aangekondigd dat het laatste nummer was
aangebroken. Nadat de dames vertrokken zijn was ook
onze dag ten einde maar wat heeft onze Nikki genoten
’s Avonds terug op onze hotelkamer duurde het niet
lang voordat Nikki in slaap viel en al haar avonturen
van die dag in haar dromen nogmaals deed beleven.
Stiechting de Knoevel hartstikke bedaank veur un
geweldig weekend!!!!!!!!! Aog willen veer oma Kitty en
opa Henny & Esther bedaanken veur ut sjriefe vaan
unne brief aon Stichting De Knoevel!
BEDAANK BEDAANK BEDAANK
Bij deze het veslag wbt de knoeveldag van Gino.
Het was maandag 21 okt en de wekker ging.
We moesten op staan, maar daar had deze ochtend
niemand moeite mee.
Raar?????, nee hoor, iedereen had zich al een paar
weken verheugd op deze dag, vooral Gino, want het
was namelijk de knoeveldag van Gino.
We wisten dat we om 08.30 opgehaald zouden worden
en dat we niet hoefden te eten, voor de rest wisten we
totaal niet wat ons te wachten stond. Spannend
dus........
Toen was het 08.30 en er werd aangebeld.
Daar stond Harrie, Gidi en Ron voor de deur.
We mochten instappen in een rode BMW, nou dat
beviel Gino wel.

We moesten de weg wijzen naar de mercedes garage
in Heer. Wat moet je nou met een BMW bij een
mercedes garage?
Maar goed...wij toch maar braaf de weg gewezen,
maar toen we er bijna waren, gingen we niet naar de
mercedes garage, maar naar Hotel van der Valk.
Harrie had ons dus mooi voor de gek gehouden.
Bij van der Valk kregen we een heerlijk ontbijt, we
mochten pakken wat we wilden. Joey en Gino kregen
zelfs een lekkere pannenkoek.
Toen we klaar waren met eten, moesten we een
mevrouw gaan ophalen.
We wisten toen nog niet wie die mevrouw was, alleen
dat ze Birgit heet.
Birgit ging ons vertellen wat we gingen doen vandaag.
Ze vertelde dat ze een aantal ezelen had met een
hoofdezel.
Gino kreeg het toen toch wel een beetje benauwd,
Ezelen!!!! dag vond hij toch eigenlijk niet zo leuk.
Birgit vertelde dat het minstens 11 ezels waren in rood
en wit, gekleed. Ohhhhhhhh..... we gaan naar MVV.
Birgit was dus de vrouw van Tini Ruijs , trainer van
MVV.
We mochten dus gaan kijken naar de training van
MVV.
Gino en Joey, werden voorgesteld aan de trainer en de
spelers en kregen ieder een MVV T-shirt, waar alle
spelers de handtekening op zetten.
Toen begon de training, Gino vond het heel leuk om te
zien hoe de spelers van MVV trainden,misschien kon
hij er wel wat van leren.
We zijn nog heel even iets gaan drinken bij het nieuwe
zwembad, maar toen ook weer snel terug naar het
voetbalveld, waar Gino en Joey nog even een balletje
mochten trappen met de trainer en Danny Schreurs.
Toen mochten Joey en Gino nog samen met de
spelers en trainers op de foto.
We namen afscheid van de trainer en spelers. en
bedankten hen.
Gino werd toen nog uitgenodigd om naar de wedstrijd
MVV/ ADO Den Haag te komen, daar worden nog
kaarten voor geregeld.
We gingen Birgit naar huis brengen, Gino gaf haar een
knoevel om te bedanken.
Weer moesten we weg wijzen( BMW heeft blijkbaar
geen tom tom).
We moesten Harrie de weg wijzen naar het Heerder
hepke, want daar zou Paul en Gidi en Ron zijn.
Aangekomen bij het heerder hepke, keek Gino naar
Binnen, maar daar waren geen bekende gezichten.
Waar zouden ze dan zijn???? Even kijken bij Da Ro
Berto.., ja daar zaten ze.
Maar wie zat daar nog bij??? Katja Henz, dat was een
verassing voor Gino.
Gino en Joey mochten voor ons en voor zich zelf
natuurlijk pizza en pasta gaan maken.
Ze hebben alle varianten pizza en pasta gemaakt, het
was alsof ze al jaren ervaring hadden, zo vakkundig
gingen ze te werk.
De pizza en pasta was heerlijk.
joey en Gino kregen een diploma met als cijfer een 9.
Na het eten gingen we weer naar de auto.
We gingen richting Gronsveld, toen de autosnelweg
op.
Waar zouden we nu weer naar toe gaan?
Z.O.Z.

Misschien winkelen in Luik??? Ja dat moest het zijn.
Gino vond dat niet zo een goed idee, want hij houdt
niet zo van winkelen, maar ja wat zouden we anders in
Luik moeten gaan doen?
We zetten de auto in de parkeer garage en liepen naar
buiten, Gino wist nog steeds niet wat we gingen doen.
Harrie liep met Gino alvast een stuk vooruit en zei dat
hij na de bocht zou zien waar we naar toe gingen.
De Kermis!!!! JAAAA, we waren op de Foire in Luik.,
een hele grote kermis.
Dat vond Gino toch wel een heel leuke verassing.
Gino en Joey mochten overal in: botsauto,s een soort 8
baan die hele rare bewegingen maakten, nog samen
met Katja, mama en Joey in het reuze rad, touwtje
trekken en schieten en waarschijnlijk nog een paar
dingen,te veel om op te noemen.
Toen gingen we terug naar Maastricht, eerst nog wat
drinken bij de dwaze herder, Gino heeft daar nog op de
trampoline gesprongen.
We gingen weer met de auto richting station, we
moesten daar gaan pinnen, maar dat was natuurlijk
weer een grapje, we gingen daar lekker eten bij de
chinees. We hebben zelfs moeten eten met stokjes,
dat was nog een hele klus, maar wel een hele leuke
ervaring.
Toen we klaar waren hebben we Katja naar huis
gebracht. Gino heeft ook Katje een dikke knoevel
gegeven en bedankt voor de de leuke dag. Gino had
nog een cd gekregen, die hij al redelijk kan meezingen.
Tot slot werden wij naar huis gebracht.
We namen afscheid van Harrie, Gidi en Ron en
bedankten hen voor deze te gekke onvergetelijke dag.
Gino en de rest van het gezin heeft ontzettend
genoten.
We willen stichting de Knoevel dan ook bedanken dat
zij de knoevel dag van Gino en gezin zo bijzonder
hebben gemaakt.

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 !
Voorts wensen we U prettige feestdagen en alle geluk
en gezondheid voor het nieuwe jaar.

Bedankt voor alles.
Groetjes Paul, Jacqueline
Gino en Joey
Jan Linders.
Supermarkt Jan Linders aan de Tongerseweg heeft
een statiegeldactie gehouden in oktober. De opbrengst
is bestemd voor de knoevel, waarvoor onze dank.
Sinterklaas.
Ook dit jaar mochten we met knoevelgezinnen een
bezoek brengen aan Sinterklaas, die tijdelijk op een
boot aan de Maas woonde.
Het was een dolle en gezellige boel.
Ook de Sinterklaas van de Dwaze Herder was ons
goedgezind. Hij gaf ons een cheque van 200 euro,
waarvoor dank.

Komende verwendagen.
Er wordt thans een aantal verwendagen voorbereid.
Z.O.Z.

