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We gingen naar het van der Valk hotel lekker
eten. Ik had een broodje met Pasta, een klein
croissantje en een pannekoek met stroop.
Toen we aan het eten waren kwam ineens
een politieman binnen. Hij heette Luc.

Maastricht, augustus 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 Ryan.
Mijn knoeveldag..
Ik had mij al heel erg lang verheugd op deze
dag. Ik was zelfs zo vol spanning dat ik de
avond van te voren slecht in slaap kwam.
Toen ik wakker werd wilde ik me meteen
aankleden en gaan maar we moesten nog
wachten tot half 9. Om half 9 ging de bel en
toen kwamen Harrie Potter en Marian ons
halen. Mijn papa, mama en Patrick waren ook
mee. Net toen we de grote bus in wilden
stappen kwam mijn beste vriend Leco achter
de flat uit gelopen. Ik vond het sjiek dat Leco
de hele dag met mij mee mocht.

Harrie had een overtreding gemaakt en dat
kwam Luc vertellen. Ik heb erg moeten lachen
met die non.
Opeens kwam er een mevrouw wat daar
werkte om te vertellen dat er was ingebroken.
We zijn mee naar de kamer gegaan en er
was een grijs koffer gestolen. Wij moesten
een meneer gaan zoeken met een blauwe pet
en een grijs koffer. We gingen met Luc mee in
de politie auto zoeken naar de dief.
Ook deed Luc de sirene aan en gingen we
heel hard rijden. Uiteindelijk hadden we de
dief gevangen en naar het politiebureau
gebracht. Daar hebben we nog foto's
gemaakt en vingerafdrukken genomen.
Ik vond het vet om dit samen met Leco te
doen.
Toen zijn we naar de pizzeria bij mij in de
straat zelf onze pizza gaan maken. Dat was
ook leuk om zelf te doen en erna ook zelf je
pizza op te eten. We kregen van Harrie een
sjiek schort van de knoevel.
Erna ging ik weer met het busje verder rijden
en stopte we bij de dj Academy. Daar mocht
ik samen gaan draaien met Dj Rob en Dj
Marco van de shakin dj's. Leco en ik mochten
op alle knopjes duwen. Dat was echt vet cool.
Dat wilde ik echt al heel lang doen.

Toen we klaar waren met dj-en gingen we
naar buiten en daar stonden 2 hele coole
rode sportwagens klaar. We kregen een pet
van de knoevel van Harrie en ik mocht in een
auto zitten en Leco mocht in de andere zitten.
We zijn even bij een tankstation gestopt en
mochten snoepjes uitkiezen
Onderweg toen we stil stonden bij het
stoplicht waren we snoepjes aan het
overgooien in de auto's. Na het rijden met de
sportwagens zijn we even gaan spelen bij de
dwaze herder.
Ook zijn we nog wat gaan drinken bij de enci
achterin en daar heeft Harrie het koffer
verloot. Heb samen met Leco de spulletjes
verdeeld.
Erna zijn we met het busje naar valkenburg
gereden. Toen we aankwamen bij het
restaurant waren er heel veel mensen.
Opa Oma Peter Stephanie Danley en de
papa mama en broertje van Leco. Was echt
een verrassing dat iedereen daar was. Het
eten was lekker en hebben we nog even
gespeeld op de trampoline. Ik heb echt een
super coole dag gehad die ik nooit meer zal
vergeten.
Dankjewel voor deze sjieke dag.
DIKKE KNOEVEL VAAN RYAN

Knoeveldaag Moreno 06-07-2015
Wat heeft Moreno een fantastische dag gehad!!
Hij is van begin tot eind helemaal in zijn element
geweest!
Toen we om 19.30 uur ’s avonds thuis gearriveerd
waren en de hele dag begon te bezinken, kon hij
alleen nog maar denken: ‘’Wat ga ik morgen
allemaal op school vertellen?’’
‘’Beij de brandweer spuite moot iech zier zeker
vertelle!’’ Zei hij ten eerst. Dit heeft dan ook de
meeste impact op hem gemaakt, kunnen we denk
ik wel stellen.
De brandweer is zijn lust en leven en dat hij daar
een kijkje heeft mogen nemen. Vervolgens met

de brandweerauto MET ‘schirene’ (zoals hij het
zelf zegt) mee heeft mogen rijden en als klap op
de vuurpijl dan ook nog mocht blussen, dat was
voor hem helemaal het einde!
Dat was voor hem dan ook wel het hoogtepunt
van de dag!
Dit neemt niet weg dat de rest in het niet viel. ’s
Ochtend even voor half 9 kwam als eerste een wit
Ford transit busje voorrijden. Moreno’s eerste
vraag waar is opa? Opa gaat toch ook mee? Niet
lang erna kwam een prachtige limousine
voorrijden (met opa erin)… Moreno’s reactie:
‘’WOW deej vin iech sjoen, mer iech gaon toch in
ut buske in stappe!’’
Uiteindelijk in de limousine gestapt en op weg…
Moreno was op van de zenuwen, niet wetende
waar hij naar toe ging en wat hem allemaal te
wachten stond… We zijn als eerste ‘gestrand’ bij
Van Der Valk in Maastricht om te ontbijten.
Werkelijk een perfect ontbijt! Je kon er echt alles
krijgen, niets was te gek.
Tevens was de gereserveerde tafel leuk
aangekleed met ballonnen. Buikje vol gegeten en
na lang wachten mocht hij dan toch in het busje
stappen en vervolgden we onze reis…
Deze bracht ons naar de ENCI. Na wat uitleg
mocht Moreno in een ‘Bulldozer’/ hele grote ENCI
vrachtwagen stappen en heeft hij een rondrit
door de groeven gehad. De rest is met Jeeps naar
een ‘theehuisje’ gebracht, waar we een prachtig
uitzicht hadden over de groeven en zo Moreno
konden zien rijden… Tijdens zijn rit is hij ook nog
even gestopt bij een heel groot graafmachine.
Ook daar heeft hij in mogen zitten, helaas waren
de accu’s leeg en heeft hij hem niet kunnen
testen.
Terug gekomen uit de groeven heeft hij ook nog
een ritje mogen maken door de ‘kelder’ van de
ENCI. Eenmaal teruggekomen daarvan zijn we
allemaal teruggebracht naar de Jeeps. Waarna we
met de Jeeps nog door de ‘wasstraat’ zijn
gereden. Nog iets dat op Moreno’s
favorietenlijstje staat: wasstraten!! De mensen
hier waren ontzettend leuk en namen echt de tijd
voor ons en Moreno kreeg nog een mooie ‘CAT’
pet!

Aan ieder begin komt een einde en we gingen op
weg naar de volgende verrassing…
Poeh… nu moesten we toch wel iets langer in de
auto zitten. Waar gaan we nu toch allemaal naar
toe? Toen reden we de straat in en het werd
duidelijk… TOVERLAND!!! Werd er gegild vanaf de
achterbank. In Toverland, na eerst geluncht te
hebben, had Moreno alleen maar oog voor de
waterbanen. ‘’Iech wel naat weure’’, was zijn
motto. Twee wildwaterbanen, wat
waterfonteinen en een nat t-shirt verder werd het
alweer langzaam tijd voor het volgende op de
lijst.
Na weer een klein uurtje in het busje te hebben
gezeten, kwamen we op DE plek van de dag aan:
BRANDWEER KAZERNE MAASTRICHT. Wederom
was hij meteen enthousiast, nou ja in extase is
waarschijnlijk meer op z’n plaats hier… Bij de
receptie binnengekomen werden we vrijwel
meteen opgevangen door ‘Richard’. Moreno werd
in een brandweerjas gehesen, helm op en daar
gaan we dan… Op naar de brandweerwagen…
Met het hele gezin mochten we mee een ritje
gaan maken, Moreno natuurlijk voorin en niet te
vergeten… Met de SCHIRENE! Twee-drie rondjes
verder was het zover, hij mocht de brandslang
mee uitrollen en gaan blussen. Verzekerd ervan
dat de brand geblust was, kreeg hij nog uitleg
over alles wat zich in een brandweerwagen
bevind. Wat hij maar wilde mocht hij bekijken en
vasthouden! Vervolgens alles samen met Richard
opruimen, wagen terug de garage in en de
rondleiding vervolgen… Hij heeft mogen kijken
wat allemaal in de garage stond, de keuken, het
dakterras, de relaxruimte, fitnessruimte en zo ook
de slaapkamers. Wederom werd echt de tijd voor
Moreno genomen. Richard was zelfs te laat voor
zijn dagelijkse training, maar ook dat werd niet
erg gevonden! Na Richard een Knoevelspeldje te
hebben gegeven en zelf een brandweer tas met
van alles te hebben gekregen, was het toch echt
de hoogste tijd!
Moreno deed met tegenzin de brandweerjas en
helm uit en af en de dag was bijna op z’n end…
Maar de dag kon niet afgesloten worden zonder
diner. Hiervoor gingen we een klein kwartiertje
op weg en eindigden we bij EL CASTILLO in

Valkenburg. De bazin ‘Ilse’ had speciaal voor ons
een diner samen gesteld… Dit was werkelijk
subliem! De keuze was echt te over en alles was
even lekker en goed! Het was zoveel dat we het
met ons 8 niet op kregen.
Na het eten is Moreno nog meegenomen door
Ilse en mocht hij daar nog even in haar Corvette
zitten. ALWEER een auto, waar onze autogek in
mocht!! Ook is Moreno nog uitgenodigd door Ilse
om de zondag erna naar de Corvette meeting te
komen in Valkenburg, daar zullen we dan ook
gebruik van maken en gezellig heen gaan! Na het
auto avontuur kregen we allemaal nog een lekker
ijsje en de kinders kregen nog een cadeautje van
Harry en Claudia. Hierna was de dag dan helaas
ten einde!
We willen ten slotte namens Moreno iedereen
ontzettend bedanken die deze dag voor ons
manneke zo bijzonder hebben gemaakt. Met in
het bijzonder natuurlijk Harry en Claudia omdat
zij deze dag voor hem mogelijk hebben gemaakt
en georganiseerd hebben!! Onze dank is groot,
CHAPEAU!!
Lieve groet,
Moreno en gezin
Knoeveldag van Dayo.
Om 08.15 werden we met een grote bus
opgehaald thuis.
Het was erg spannend voor Dayo al die
verrassingen. Maar al snel liet hij het
allemaal over zich heen komen.
We gingen samen met Harrie, Ron en Olivia
op pad.
Eerst heerlijk ontbijten bij van der Valk
Maastricht mmmmm wat werden we verwend
! En daarna een geweldig
toneelstuk over de Zee koningin van Olivia en
gezellig samen knutselen .
Toen werd het tijd om wat te eten en ja wat
vindt Dayo zoooooo lekker Mac
Donalds :)
Toen de buikjes weer waren gevuld zijn we
naar Luik gereden waar we naar het
Aquarium zijn geweest.
Geweldig om te zien hoe blij en enthousiast
hij van vissen wordt en hoe hij
er naar kan blijven kijken.

Daarna zijn we naar de Dwaze herder gegaan
heerlijk spelen zowel binnen als
buiten met lekker hapjes en om de dag nog
mooier te maken als dat hij al was
kwamen de Opa's en Oma's ook nog langs
om gezellig samen een hapje te eten.
Wij als gezin maar ook de opa's en oma's
willen alle sponsoren bedanken voor
deze schitterende dag die we nooit gaan
vergeten.
Bedankt Olivia voor het mooie toneelstuk voor
Dayo is het moeilijk om een
verhaal te volgen maar hij zat echt naar je te
luisteren super om te zien
hoe je hem mee nam in het verhaal.
Maar bovenal stichting de knoevel die dit doet
voor gezinnen als wij !
Harrie en Ron bedankt voor deze prachtige
dag en mochten we ooit iets voor
jullie of andere gezinnen kunnen betekenen
laat het ons weten .
Groetjes Natascha, Berrie, Dayo en de kleine
Balu
Knoevelparty.
De knoevelparty vindt dit jaar plaats op 23
augustus bij Abrahamslook in Maastricht.
We rekenen op jullie komst !
We hebben uiteraard weer een groot aantal
schitterende artiesten, die allemaal
belangeloos optreden voor de knoevel:
Ziesjoem
Roger Borgman
Nick Gilissen
Sambaband Batida
Wieker Hofzengers
Beppie Kraft
Wies Loyenga
Jerome loco loco Gelissen
Rene Kruse
Huub Adriaens
Duo X-elle
Sambaband Batida
De muziek wordt verzorgd door Raymond
Hoogenboom.

Kunstveiling.
Ladies Circle Maastricht heeft op 22 mei in de
Dominikanenkerk in Maastricht een
kunstveiling georganiseerd, waarvan een
gedeelte van de opbrengst bestemd is voor
de knoevel.
Deze veiling heeft voor de knoevel het
respectabele bedrag van 6.500 euro
opgebracht.
Onze grote dank gaat uit naar de dames van
de Ladies Circle.
Ze hebben allemaal een dikke knoevel
verdiend !
Sponsoring.
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.
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

NL60 INGB 0663 4739 93 t.n.v. Stichting De
Knoevel
Tenslotte.
Geer moot allemaol unne knoevel vaan de
Knoevel höbbe !

