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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.
Grote knoeveldag 2014.
17 mei was het zo ver. Met 2 grote bussen en met 131
personen gingen we naar de Efteling !
Om half negen zijn we vertrokken. Naast een entreebewijs
kreeg iedereen 10 euro aan efteling geld voor enkele
consumpties. In de bus kregen we allemaal lekkere snoepjes.
Het was schitterend weer en we genoten ! We zijn bijna
overal in geweest.
Om 4 uur zijn we teruggereden naar Maastricht en hebben
we bij de Dwaze Herder nog genoten van een buffet.
Lekker eten en daarna mochten we nog de speeltuin in.
Bedankt voor deze hele mooie dag !
Knoevelparty.
Op 24 augustus is bij Abrahamslook aan de
Calvariestraat in Maastricht de jaarlijkse Knoevelparty.
De party, waarvan de opbrengst bestemd is voor onze
stichting begint om 12.00 uur. Van half 2 tot zeven uur
treedt een aantal artiesten belangeloos op.
Graag zien we jullie verschijnen op deze party.
Uiteraard zou het fijn zijn als het een drukke gezellige
middag wordt.
Knoeveldag Mitch van Gelder.

Lieve harry en alle mensen van de knoevel .wat een
dag heel bijzonder om nooit te vergeten dat zoiets
bestaat zo liefde vol voor alle mensen gewoon toppie .
Efteling voor jong en oud plezier voor tien. We bellen
gauw zodat jullie gauw bij ons komen eten. En
nogmaals sorry dat het iets langer heeft geduurt. Dikke
knoevel van ons allemaal.we hebben de video en de
photoschoot al meerdere malen bekeken. Toppie! Ook
heel veel groetjes aan Inge. We laten gauw iets van
ons horen.
Voor Mitch en zijn familie hebben we een dag vol
voertuigen georganiseerd. We hebben het gezin
opgehaald met een limousine en zijn gaan ontbijten bij
van der valk in Maastricht. Rijden op een quad en een
crossmotor en erna zelf pizza maken bij poco pui in
vroenhoven.
Met een hele snelle porsche naar de kartbaan waarna
als afsluiting een diner bij el castillo in valkenburg.
Voor het zusje en de moeder was er in de loop van de
middag een fotoshoot.
Knoeveldag Janice.
Janice is meervoudig gehandicapt.
Overdag gaat Janice naar school bij Adelante in
Houthem. Ze is lid van de schoolband noets toes. We
hebben voor janice niet een dag alleen voor het gezin
maar ook voor de hele schoolband georganiseerd.
Kindervallei in Houthem stelde ons hiervoor een ruimte
beschikbaar. Onder het mom van een extra repetitie
werden de leden naar de kindervallei gelokt. Samen
met Carolin Leers van het hobby theater werd er een
toneelstuk ingestudeerd.
Als verrassing kwam Frans Theunisz, de band mocht
hem begeleiden.
Door een aantal clowns werd vervolgens een
schitterende act opgevoerd. Lachen, gieren, brullen
voor de kinderen.
Voor de kinderen hadden we knoeveltaarten
meegenomen.
Voor de lunch hadden we een pizza oven bij ons. De
kinderen mochten hun eigen pizza’s maken.
De knoevel zorgde ook nog voor petjes en voor shirts
met de naam van de schoolband.

Knoeveldag Lisa.

z.o.z

Hee Harrie2,
Wij willen jullie namens deze weg hartelijk danken voor
de super onvergetelijke dag, we hebben ontzettend
genoten, we zullen hier nog vaak aan terug denken.
We hebben de laatste tijd ontzettend veel mooie
dingen mee mogen maken, dingen waar we echt
kracht uit kunnen halen, zeker Lisa nog fit is. We
voelen ons bijna schuldig dat we hiervan dankbaar
gebruik hebben gemaakt, maar het geeft ons wel
zoveel kracht en steun die we hard nodig hebben.
Wat is het toch bijzonder dat er zoveel mensen zijn die
hieraan mee hebben willen werken en die
jullie Stichting een warm hart toedragen.
Wat zijn jullie twee Harry’s toch bijzondere mannen en
wat waarderen wij dit toch ten zeerste dat jullie dit voor
ons hebben willen doen. Het geeft ons een lach en een
traan want als ik erover nadenk word ik emotioneel van
blijdschap dat er zoveel geweldige mensen rondlopen
in Nederland en een traan dat wij jullie als Stichting
nodig hebben (wie had dit een jaar geleden gedacht?).
Lisa en ik zijn vanavond dolenthousiast thuis gekomen
en hebben onze “wilde” verhalen verteld aan papa, hij
was ook meteen blij, alleen al het feit dat hij ons zo
enthousiast thuis zag komen met al dat lekkers en
onze super verhalen. Oma heeft het ook zwaar om
haar kleinkind zoveel bezig te zien in het ziekenhuis en
revalidatiecentrum en de vele onzekere momenten in
ons leven en kan na vandaag ook terugkijken op een
bijzondere dag en ook hier heel veel kracht en energie
uithalen. Ik vind het ook fijn dat oma zo genoten heeft,
doet ons ook goed. Ook oma heeft ontzettend veel
verdriet en wat is er nou mooier voor haar om ook
eens iets leuks mee te maken met Lisa nu ze “ziek” is.
Sanne heeft ook ontzettend genoten, ze is het nichtje
en tevens vriendinnetje van Lisa. Ook Sanne krijgt veel
mee van het ziekteproces van Lisa en het zijn twee
meisjes die met elkaar opgroeien en wat vinden wij het
fijn dat Sanne dan ook deel mag nemen aan deze
geweldige dag. Super voor beide meiden, wat hebben
we ze zien lachen en wat waren ze onder de indruk in
die Rolls Roys met politiemotoren, ze werden er stil
van.
Het programma was ook helemaal geweldig, erg
afwisselend en erg bijzonder en zat voortreffelijk in
elkaar. Knap om dit zo tot in de puntjes te organiseren,
daar moet je toch wel organisatietalent voor hebben en
wat is het fijn dat jullie dat talent dan ook nog voor ons
willen gebruiken. Wij voelen ons zeer vereerd en willen
jullie duizendmaal bedanken voor deze onvergetelijke
dag.

Mudmasters 2014 in Biddinghuizen, een obstakel run
van 12 kilometer.
Zij willen een sportieve uitdaging aan gaan.
Dat willen ze voor zichzelf maar ze zijn ook van
mening dat ze dit net zo goed voor anderen kunnen
doen. Zij voelen zich verbonden met de maatschappij
en met mensen, kinderen, die niet de mogelijkheid
hebben om bijvoorbeeld dergelijke dingen te doen.
De mudmasters laten zich sponsoren en de opbrengst
is voor de knoevel.
Sjariteit bei de gemeinte
Tijdens de carnavalsviering bij de gemeente Maastricht
werd een collecte gehouden voor een goed doel.
Op voorstel van de prins Frank Bemelmans,
echtgenoot van Angelina, werd de opbrengst bestemd
voor de knoevel.
Kampioensshirt van Genk voor Mathias.
Mathias is helemaal weg van voetbalclub Genk.
Van Sef Vergoossen hebben we voor hem een shirt
met handtekeningen van het toenmalige
kampioenselftal gekregen.

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
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 !
Tenslotte wensen wij iedereen een prettige vakantie !

Harry2, jullie zijn gezellige mannen met een hart van
goud.
Vele groetjes,
Miranda en Lisa en Sanne en oma Joke

Mudmasters Maastricht
Een aantal bewoners van de Hazedans zal op
zaterdag 27 september 2014, deelnemen aan
Z.O.Z.

