Knoevelnieuws no.10
Maastricht, oktober 2009
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.
Knoeveldag van Stephanie Delcroix.
Donderdagmorgen, een verrassende dag voor de kids,
niets wetend vertrokken naar hun papa, en maar
vragen hoeven niet naar school ?
Wij wisten meer, maar zeiden niets.
Opeens hoorden we de sirene van de Politie. Benoit
ging uit zijn dak en ging meteen buiten kijken.
Stephanie wist zich geen houding te geven.
We mochten in de politieauto met loeiende sirenes een
ritje maken naar Maastricht, Benoit en Stephanie
raakten er niet over uitverteld.
Bij Dreamsz aangekomen bij de Geusselt gingen we
lekken ontbijten. Alles was erg lekker en smaakte heel
goed.
Met een welgevulde maag stapten we in het busje dat
Sandra, Inge en Harrie hadden meegebracht.
We wisten niet waar we naar toe gingen. Na een lange
rit van ongeveer een uurtje kwamen we bij de Zoo van
Antwerpen aan.

Helemaal top ! Het was echt de moeite waard. We zijn
nog gaan kijken naar een olifantje dat pas geboren
was, heel vertederend. We hebben super genoten en
geslenterd door het park en gekeken naar de dieren.
Na wat gegeten te hebben zijn we terug naar de auto
gegaan. Koers werd gezet richting studio 100 vlakbij
Brussel.
Door een heel aardige meneer Peter werden we bij de
studio opgevangen en mee naar binnen genomen naar
de set waar de opnames van de serie van Mega Mindy
worden gemaakt.
Van Mega Mindy was op dat moment geen spoor te
bekennen. Wel maakten we kennis met opa en oma en
kregen de kinderen handtekeningen en wafels van
diverse acteurs. Ook mochten ze met diverse acteurs
op de foto.
Stephanie was enorm onder de indruk en Benoit wist
niet wat hem overkwam.
En toen kwam de grote ster ….Mega Mindy.
Stephanie en Benoit gingen helemaal uit hun dak.
Papa en mama waren enorm trots op onze kids, dat ze
zo waren aan het genieten.
Foto’s werden gemaakt met Mega Mindy en deze
superster maakte veel tijd vrij voor een praatje met de
kids.
Benoit kreeg nog een flinke kus op zijn wang, die erg
veel indruk gemaakt heeft. Als hij nu de film ziet krijgt
hij nog steeds een rood hoofd.
Na nog en tijdje naar de opnames te hebben gekeken
en iedereen hartelijk te hebben bedankt zijn we weer
richting Maastricht vertrokken.
Bij aankomst in Maastricht zijn we nog gezellig gaan
wokken. Door de stichting waren vrienden en vriendjes
van de kinderen uitgenodigd om meet te komen eten.
Heel erg bedankt, het was leuk, gezellig, spannend en
vermoeiend, maar met een enorm voldaan gevoel zijn
we huiswaarts gekeerd.
Bedankt Knoevel voor deze mooie dag !
Stephanie, Benoit, mama en papa.
Knoeveldag van Vinnie Muylkens.
Onze knoeveldag!
Nadat we er al weken naar uitkeken, was het maandag
10 augustus zover.
We wisten dat we naar de Efteling zouden gaan (wat
we al geweldig vonden). De rest zou een verrassing

zijn. En of wij verrassingen hebben gehad!

verslaggeefster Maria die deze dag zou verslaan
voor in een krant. We gaan op weg…..

Nadat Harry en Inge ( knoevelvrijwilligers ) waren
gearriveerd kon het feest beginnen.
Het begon met een heerlijk ontbijt bij ons thuis, tot in
de puntjes verzorgd door Herman en Anita Weltens (
slagerij Weltens ).
Met de buikjes vol vertrokken we met ons busje richting
Kaatsheuvel. Daar aangekomen kon ons
Eftelingavontuur beginnen.

Naast attrakties werd ook voor genoeg eten, drinken
en gezelligheid gezorgd. Wat hebben we veel plezier
gehad!
Rond half vijf zijn we weer vertrokken richting het
zuiden. We dachten dat onze knoeveldag erop zat,
maar niets was minder waar.
Bij thuiskomst zat onze familie buiten klaar om te gaan
barbecueën, ook weer verzorgd door Herman en Anita.
Het was supergezellig en lekker.
Als klap op de vuurpijl kregen we nog een surprise,
een BMW cabrio voor een dag om lekker mee te gaan
toeren. En een tegoedbon voor een kledingzaak.
We hebben ons de hele dag prinsen en prinsessen
gevoeld.
Gelukkig hebben Harry en Inge van de hele dag foto's
en filmpjes gemaakt, zodat we nog heel lang van deze
bijzondere dag kunnen nagenieten
Een speciaal woord van dank gaat dan ook uit naar
Harry en Inge die deze onvergetelijke dag voor ons
geregeld hebben. Ook de sponsoren van de
KNOEVELKES willen we bedanken,
zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest.
We hopen dat er nog heel veel gezinnen zo blij als ons
gemaakt worden.
Lieve Harry en Inge BEDANKT het was fantastisch!!!
Veel liefs Fabian, Natascha, Vinnie, oma Lies en Fayke
Knoeveldag van Jordi Schikanowski.
Onze knoeveldag: 1 augustus 2009.
De dag begon om stipt 08.00 uur. De bel gaat. De
kids doen open en daar staan Harry, Sjer en
Lisette van de Knoevel voor de deur, samen met
een mevrouw van tv Maastricht met een camera en

Na een aantal meter lopen zien we een stadsbus
van Veolia staan. ‘’Nee zeg, dat menen jullie niet’’
zeggen we nog. ‘’Die is toch niet helemaal voor
ons!?!?!’’ Jawel.. helemaal… Al snel wordt
duidelijk waarom we die mega bus nodig hebben.
We vertrekken en stoppen nl. 2 straten verder weer
voor de eerste grote verrassing van die dag. Voor
de kerk van Daalhof staan: Onze ouders en
broertje!! (Opa’s en oma’s en oom) Wat een leuke
verrassing,, ze gaan deze mooie dag samen met
ons beleven. SUPER! Ze wisten dit achteraf al
weken, maar hebben alles goed tot de laatste
seconde geheim weten te houden, heel knap,
vooral van ‘’nieuwsgierige oma’’. (Deze naam
kreeg oma van Harry, spreekt voor zich waarom
denk ik) .We gaan weer verder, op weg met Theo,
onze prive chauffeur voor die dag!!
Dan de volgende verrassing. We stoppen in de
Beatrix haven. ‘’Huh, wat is hier nu’’??? Ja, ons
ontbijt!! We halen ons ontbijt op die we in de bus
gaan nuttigen. In een vlaaidoos treffen we allen een
super ontbijtje aan! 2 broodjes, 1 krentenbol, 1
appel, 1 flesje jus ‘d Orange en voor de kids een
chocomel. Ook krijgen we verse koffie en thee. (In
het begin als we weer vertrekken uit de
Beatrixhaven gaat er even iets mis met de koffie,
maar dit werd snel opgelost, even lachen en weer
verder) We liggen continu ubbel door de grapjes
van Harry en Sjer, dat is echt een gouden duo!!!
Harry krijgt zelfs Jamie ‘’aan de eet’’ (Jamie eet
normaal erg slecht met alle bijkomende problemen)
Jamie eet een heel broodje met ham op!!
Nieuwsgierige oma wil meteen weten hoe Harry dit
voor elkaar heeft gekregen, maar Harry houdt dit
liever geheim. Wel wordt ons meteen duidelijk dat
Harry erg goed is met onze Jamie.
Op weg naar alweer een verrassing. ‘’DE’’
verrassing welteverstaan. Waar gaat de reis naar
toe?? Tjsa, dat willen we allemaal graag weten.

(Vooral nieuwsgierige oma natuurlijk) Tot de
laatste minuten blijft het een verrassing (tot
regelrechte ramp voor nieuwsgierige oma
natuurlijk) Hoelang we hebben gereden weten we
niet meer,, het was veel te gezellig in de bus, we
hadden geen benul van tijd. Daar kwamen we op
plaats van bestemming: Zooparc Overloon!! Nog
nooit geweest, maar wat een mooi parc. Super!
Echt hartstikke leuk. De kids vonden het ook heel
leuk. Jamie vond alle schelpjes op de grond erg
fascinerend, en heeft er dus ook zijn zakken mee
vol gestopt. Jordy keek zijn ogen uit naar alle
mooie dieren, die zo geweldig mooi in de natuur
rond liepen. Er was geen kooi te zien, super! Al
snel bleek wel dat we hier niet alle tijd van de
wereld hadden, er kwam nl. nog een volgende
bestemming! Nog een verrassing?????? Jawel
hoor, het kon niet op, nog een verrassing……
Terug in de bus op weg naar de volgende geheime
bestemming. Weer was de busreis super gezellig.
Het knoevel trio is top. We hebben ons rot
gelachen!!! Waar gingen we nu naartoe? Vooral
nieuwsgierige oma wilde dit wel graag weten tot
groot vermaak van Harry. De climax was
uiteindelijk dat iedereen het in de bus wist, ja jullie
raden het al, BEHALVE nieuwsgierige oma! (Tot
groot leedvermaak van Harry,, en de rest!)
Bestemming: TOVERLAND!!! Wauw. Ook hier
waren we nog nooit geweest. Bij binnenkomst
mochten we eerst eten gaan halen. Wij aten frietjes,
heerlijk. Ook hier wist Harry Jamie weer ‘’aan de
eet’’ te krijgen. Geweldig. In Toverland was het top!
De ene attractie nog stoerder dan de andere. De
kids durfde veel, maar de begeleiding was dan ook
mega geweldig. Sjer, Harry en Lisette hebben zich
continu om de kids bekommerd. Gingen overal met
de kids in of naartoe, waar ze maar wilde. Niets
was ze teveel. De kids hebben genoten. Stuk voor
stuk….. Tussendoor nog even iets drinken (het was
ook wel erg warm) en om 16.00 (ongeveer) gingen
we naar huis. Als verrassing (ja, alweer een
verrassing !) kregen de kids alle 4 nog een mooie
grote ballon van Toverland!!) WAUW. Moe maar
zeer voldaan op weg naar huis……..
Niet dus!!!! Naar huis. Alweer een verrassing!!! Dit
hield maar niet op. Ongelooflijk wat ze allemaal
voor ons gedaan hebben van de Knoevel. We
gingen niet naar huis maar,, naar de Mc Donalds!!!
Waar kun je kids nog blijer mee maken om te
eten?? Juist, ik heb ook geen idee…. De kids
kregen een heerlijk happy meal en wij allemaal een
medium menu,, heerlijk. Het had goed gesmaakt.
Op het eind kwam Meneer Jan Hoen nog even een
handje geven en aanschuiven,, erg leuk!!!! Zeer
attent. (Helaas heb ik, Suzanne, hem zelf niet echt

gesproken door alle drukte enzo, het was ook zo’n
overweldigende dag….) Toen we (nu echt) naar
huis gingen kregen de kids van de Mc donalds
mevrouw nog een ballon en een vlaggetje. Vonden
ze ook erg leuk. Daarna bracht de grote bus met
buschauffeur Theo ons echt naar huis. Wat hebben
we genoten vandaag. Echt een dag om nooit meer
te vergeten. Jordy sloot de dag thuis met de opa´s
en oma´s erbij nog eens extra mooi af met de
woorden :’’ Mam, dit was de leukste dag ooit!!!’’
Wauw, Stichting de Knoevel,, dit is jullie werk!!
BEDANKT!!!!! Jullie hebben deze dag tot en
onvergetelijke dag gemaakt voor ons allemaal.
Onbetaalbaar gewoon…..
Dan als laatste (en ik mag wel zeggen de topper
voor papa en mama) De zondagavond verrassing
voor papa en mama. Jawel, weer een verrassing,
speciaal en alleen voor ons. Om half zes staan de
oma’s voor de deur met de mededeling dat we ons
klaar moeten maken. Om 19.00 uur zouden we
worden opgehaald voor de laatste verrassing van
de Knoevel. ???? Stipt om 19.00 uur rijdt er een:
ROLLS ROYCE voor!! Meen je niet!!! WAUW
WAUW en nog een WAUW! Harry en Lisette zijn er
ook bij. Ze vertellen dat dit echt de laatste
verrassing is, speciaal voor ons. We mogen
instappen en gaan op weg. Wat een ervaring, op de
achterbank zitten van een Rolls Royce. Zooooo
stoer!! Maar waar gaan we naartoe? Een blokje om
in deze auto (auto klinkt eigenlijk echt te gewoon
voor die bak!!) was al genoeg geweest, meer dan
sjiek! Maar er kwam nog meer. We kwamen aan bij
Chateau Neercanne!!!! Daar kregen we nog een
diner (5 gangen!!!) aangeboden. WAUW wat was
dat een ervaring. Niet te beschrijven. Wie kan dat
ooit meemaken?? Wij in ieder geval normaal echt
never nooit niet, maar nu wel dankzei de
Knoevel!!!! Op het buiten terras drinken we eerst
gezellig een glaasje en nuttigen we een aperitiefje
samen met Harry, Lisette en de leuke Chauffeur
van die mega mooie Auto!!!!! Het was erg gezellig,
en stiekem vonden we het erg jammer dat ze weer
gingen en niet samen met ons deze avond aan
gingen! Uiteindelijk hebben we ook samen, (en
ste
alleen, voor de 1 keer ever zonder kids!!!!!!) een
hele leuke en vooral onvergetelijke avond gehad.
Lisette komt ons uiteindelijk ophalen na ons
belletje,, samen met haar man. Zooo lief dat ze ook
dit weer voor ons doet! We hebben stiekem
genoten van deze hele sjieke bedoening, en
gesmuld van het overheerlijke eten wat we
voorgeschoteld hebben gekregen. Dingen waarvan
we het bestaan niet eens wisten, maar nu nooit
meer zullen vergeten…….

NOGMAALS, VOOR DE LAASTE KEER….
STICHTING DE KNOEVEL, BEDANKT!!!! EN IN HET
BIJZONDER HARRY, SJER EN LISETTE!!! JULLIE
ZIJN WERKELIJK TOPPERS MET EEN HART VAN
GOUD. WE ZULLEN NOOIT VERGETEN WAT
JULLIE VOOR ONS GEDAAN HEBBEN. OOK OP DE
KIDS HEBBEN JULLIE EEN DIEPE INDRUK
ACHTER GELATEN. ZE VINDEN HET JAMMER DAT
ZE JULLIE NIET MEER ZIEN,, DAT ZEGT TOCH
GENOEG HE. EN WIJ,,, KUNNEN DE JUISTE
WOORDEN NIET VINDEN OM JULLIE TE
BEDANKEN VOOR DE ONVERGETELIJKE
VERRASSINGEN. DEZE HERRINERING NEEMT
ONS NIEMAND MEER AF…………………….

Op zeer mysterieuze wijze verlaten we in tempo het
park om vervolgens bij een snackbar in het volgende
dorp te stoppen.
Iedereen heeft honger en dus eten we in de bus onze
heerlijke frietjes op.
Dan moeten we snel verder naar de geheime locatie.
Dat is we eventjes rijden.
We nemen de afslag Budel en nog steeds begrijpen
we niet waar we heen gaan.
Totdat… we vliegveld Budel zien staan.
Jeetje, is dit echt waar?

Heel veel liefs, Jordy – Jamie – Ivan – Nando
Stefan en Suzanne Schikanowski.
Als laatste willen we nog even vermelden dat we ons
‘’tv optreden’’ op tv Maastricht en het verslag in het
zondagsnieuws geweldig vonden!!! Was een erg
leuke bijkomstigheid. Erg speciaal….
Noot van de redactie: dit filmpje is te bekijken op
onze website.

Nadat Seriel, Esmee en Iwan deze geweldige
vliegtocht mochten beleven, krijgen we te horen dat
we weer terug gaan naar het zuiden.

Knoeveldag van de familie Paffen. 20 juni 2009

We komen aan in Valkenburg a/d Geul, waar we in
Mexicaans restaurant El Castillo heerlijk gaan eten.

Eindelijk is het zover!
Vandaag hebben wij de Knoeveldag!
Als eerste kregen wij een heerlijk verzorgd ontbijt, waar
we lekker van gesmuld hebben.
Niet veel later ging de bel en stond het team van
stichting De Knoevel al aan de deur.
Het was zover, we gingen vertrekken… Maar waar
naartoe? We wisten nog niets.
Ongeveer 1,5 uur later kwamen we aan op de plaats
van bestemming. Al snel hadden we door wat we
gingen we doen. We werden opgehaald door een
plezierboot.
We maakten een tocht van ongeveer 2 uurtjes.
Na deze heerlijke boottocht gingen we aan
land.Daar stond Lisette al op ons te wachten om naar
de volgende verrassing te gaan.
En dat was Zoo Parc Overloon.
De kinderen vonden het meteen geweldig. We
hebben heel veel dieren gezien, daarbij hadden we
ook nog eens stralend weer!
Het was een schot in de roos, want beide kids zijn dol
op dieren.
We hebben allemaal genoten van dit mooie park.
Nadat we 2 heerlijke uurtjes door het park hebben
gewandeld, is het tijd op te gaan.
Want volgens onze lieve begeleidsters hebben we
haast. We hebben een deadline te halen.

Nadat we gegeten hebben en op het punt staan om
te vertrekken heeft Seriel zijn oog laten vallen op een
aantal dieren, die in de winkel aanwezig zijn.
Hij is namelijk helemaal onder de indruk van de
Leguanen die ze daar hebben.
Dan is het einde van deze mooie dag in zicht. Het is
al laat en iedereen is moe van alle mooie indrukken
die we die dag opgedaan hebben.
Dus rijden we terug naar ons huisje in Landgraaf,
waar tot onze verbazing onze familie in huis zit.
VERRASSING!!
We drinken koffie en eten nog heerlijke vlaai.
Maar na een uurtje is deze mooie dag toch
afgelopen.
We hebben het heel leuk gehad en vinden dat het
een geslaagde Knoeveldag is geweest.
Het mooiste aan deze dag is dat de kinderen het
geweldig hebben gehad.
Seriel heeft even niet hoeven denken aan de mindere
punten van zijn ziekte.
Alleen genieten van NU.
Dus Stichting De Knoevel, BEDANKT voor deze dag.
Met vriendelijke groetjes,
Fam. Paffen

Kazjemattefieste 2009.
BSA treffen.
Dit jaar werden voor het eerst de Kazjemattefieste
georganiseerd.
Het is een initiatief van plaatselijke Horeca onder
bezielende aanvoering van Roos en Sjaarl van cafe
Hallo Mestreeg samen met het rizzjemint Maastricht.
Het feest vond plaats op het voormalige voetbalterrein
onder aan de Statensingel.
Onder een stralende zon trad een keur van artiesten
op en werd ook onze knoevel cd gepresenteerd. Voor
drankjes en hapjes was volop gezorgd en voor
kinderen waren er ook allerlei activiteiten voor de
kinderen.
Het feest leverde voor de knoevel een bdrag van
2.222,22 op, waarvoor onze grote dank.
De organisatie heeft toegezegd de komende 10 jaar
het feest te blijven organiseren en de opbrfengst te
doneren aan de knoevel.
Terassenconcert Huub Adriaens
Op zondag 5 juli organiseerde ons erelid Huub
Adriaens een terrassenconcert op de Markt in
Maastricht. Deze dag stond in het teken van de nieuwe
cd van Huub en er werd ook aandacht besteed aan de
Maastrichtse zanger Johnny Blenco. Uiteraard
besteedde Huub ook aandacht aan de knoevel. Onze
voorzitter Jan Hoen mocht voor het massaal
toegestroomde publiek een nadere toelichting geven
op de doelstelling en activiteiten van de stichting. Huub
en woningvereniging St. Servatius boden ieder een
cheque aan aan ons bestuurslid Genoveef Leers.
Helaas werkte niet alles voor Huub mee. Door een
hoosbui en een stroomstoring moest het concert
vroegtijdig worden afgebroken.

Òp 7 september verzamelden zich ruim 200 BSA
motoren op de Markt. Zulks vond plaats in het kader
van het jaarlijkse internationale treffen van bezitters
van antieke BSA motoren.
Tr gelegenheid van dit treffen werden de deelnemers
ontvangen door Wethouder J. Costongs in het
Stadhuis.
Voor de stichting de Knoevel was er een verrassing in
de vorm van en cheque van 300 euro.
We willen de orgaisatie en met name de heer Cruts
ook via dit knoevelnieuws nogmaals van harte
bedanken.
Opname CD.
Dinsdag 7 juli trok Duo X-elle bij Marlstone in Bunde de
studio in en werd het Knoevelleedsje opgenomen.
Op de melodie van “Mien lekker poemelke” werd door
de heer Clermonts een nieuwe tekst geschreven met
als titel “Mie lekker Knoevelke”. Zowel het schrijven de
tekst als het inzingen door Duo X-elle gebeurde geheel
met gesloten beurzen. Ook de opnames in de studio
werden niet in rekening gebracht.
Voor de productie van de CD werd een aanzienlijke
bijdrage geleverd door ons bestuurslid Sjef Willems
van Willems Projectstofferingen.
Op 16 augustus werd de cd ten doop gehouden door
tijdens het kazemattenfeest en gezongen door Duo Xelle samen met Huub Adriaens.
De cd is te koop op verschillende adressen. Zie
hiervoor onze website www.stichtingdeknoevel.nl.
Knoevelhumme.

Knoevelspeldje.
Een lang geuite wens door de vrijwilligers is eindelijk in
vervulling gegaan. De stichting de Knoevel beschikt
eindelijk over een eigen speldje in de vorm van een
knoevelbeertje.
Dit speldje zal met name worden gebruikt tijdens
knoeveldagen.Om mensen te bedanken, die een
bijdrage hebben geleverd hebben aan de knoeveldag
zal door de betrokken kinderen als dank het
“knoevelspengske” worden opgespeld.
Fame 2009.
Het jaarlijkse treffen van corvettes en corvettesrijders,
genaamd Fame, vond dit jaar plaats op 12 juli in de
tuinen van Casino Valkenburg.
Na een welkomstdrankje mochten gezinnen die
bekend zijn bij onze stichting “De Knoevel” naast de
chauffeurs aanschuiven voor een ritje door het
heuvelland. De gezinnen werden uitgezwaaid door een
heuse groep cheerleaders en de motorpolitie loodste
de stoet veilig door het verkeer.
Dat dit als fantastisch ervaren werd, was wel te zien
aan al die stralende gezichtjes.
Fame bedaaank !

Donna en Eric vaan het Hummeke in Meerssen
hebben indertijd de giften tijdens de opening van hun
zaak geschonken aan de knoevel.
Nu hebben ze een hemd speciaal voor de knoevel
ontworpen. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd
voor onze stichting.
Kijk voor meer informatie over dit humme op onze
website.
Sponsoren.
Alle bedrijven en instellingen, die vaak belangeloos en
kosteloos medewerking verlenen aan de knoeveldagen
willen we vanaf deze plek nogmaals danken voor hun
hulp.
Zonder deze hulp zou het vaak niet mogelijk om de
gezinnen op een aantrekkelijke wijze een hele dag te
verwennen.
Zowel de dank van de gezinnen als van ons is zeer
groot!
Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen
op een aantal sponsoren.
Een greep uit deze sponsoren.

Van woningvereniging St. Servatius mochten we
tijdens het terrassen-concert van Huub Adriaens een
cheque ter waarde van 500 euro in ontvangst nemen.
Huub zelf deed hier nog een schepje boven op door
ook een cheque van 500 euri aan te bieden.
In het kader van het BSA treffen mochten 300 euri
ontvangen.
Alle sponsoren, willen we ook bij deze nogmaals van
harte danken. Zonder de sponsoren zou het niet
mogelijk zijn om de activiteiten voor de kinderen en
hun familieleden te organiseren.

Komende verwendagen.
Er wordt thans een aantal verwendagen voorbereid.
In een van de komende nieuwsbrieven zullen we
hierop terugkomen.
Uietraard wordt er ook al nagedacht over de komende
grote knoeveldag 2010.
Website.
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.
Tenslotte.
Geer moot allemaol unne knoevel vaan de Knoevel
höbbe !

