KNOEVELNIEUWS no.11

Maastricht, februari 2010
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 Jorg en Jussi Dirks.
Onze knoeveldag.
Vandaag is het dan eindelijk zover, onze knoeveldag! Wat is dat spannend zeg! De kinderen hebben slecht
geslapen en moeders eigenlijk ook wel. Om 7.30u worden we opgehaald dus we zijn om 6.30u opgestaan. En
dat is al een uitdaging.... 2 kinderen met ADHD, die niet weten wat we gaan doen... Dat hebben de buren ook
vast geweten! Snel de hondjes uitgelaten en dan gaat de bel al. Daar staan ineens 3 mensen en een camera
voor de deur. We mogen in een mooie grote auto instappen en weg zijn we.
We gaan richting Maastricht en we weten nog steeds niks. Dan word duidelijk dat we gaan ontbijten bij van der
Valk in Maastricht. Wat een feest! We mogen alles pakken wat we willen. Broodjes, eieren, yoghurt... te veel om
op te noemen. We hebben net koffie gepakt en dan ineens.. gaat het alarm af... Of we zo snel mogelijk het
pand willen verlaten. Jorg vraagt of dit er ook bij hoort maar dat is niet het geval. Gelukkig gaat het om een vals
alarm dus we kunnen snel weer eten.
Na het eten stappen we weer in de auto en rijden richting Luik. Wat zou daar nou te beleven zijn? Outdoor
activiteiten in de ardennen? Naar de grotten in Coo? We piekeren ons suf maar we kunnen niks verzinnen. Het
regent ook dus het ziet er wat triestig uit. Maar dan verteld Sjer ons dat we naar Fracorchamps gaan en dat we
VIP zijn van Nextel voor de Dutch Supercar Challenge! Wow dat is gaaf! Het is even wachten op de kaartjes
maar dan mogen we ook OVERAL komen! In de tent van Nextel, bij de teams, de wagens, op het uitkijkdak,
noem maar op. Het regent nog steeds maar Jussi hangt zowat de hele dag in het hek om alle wagens te zien.
Jorg gaat er in zijn eentje even op uit om de teams te bekijken. Het is een genot om te zien hoe de mannen
genieten. Ze zijn zo enthousiast! Vertellen honderduit en Jorg heeft vanalles gevraagd aan de teams en komt
dat haarfijn aan ons uitleggen. Sjonge wat kan hij veel onthouden.
Om 12u staat er een warm buffet klaar in de tent en we mogen mee aanschuiven. Daarna lopen we met z'n alle
naar de teams en kijken naar de start van de volgende race. Hoe verder de dag vorderd hoe meer herrie de
auto's gaan maken. Dan om 15u begint de race waar het echt om gaat. We staan er helemaal klaar voor bij de
start en wow als ze gaan komt er een geluid naar boven!! Dat maakt indruk zeg.
Het word Jorg allemaal wat te veel. Al dat geluid, de drukte, de spanning... Gelukkig gaan we richting de auto
want we hebben nog een verrassing. We gaan lasergamen in de grotten van Valkenburg. Gaaf! We krijgen een
soort harnas om en gaan met 2 teams de donkere grotten in. Wow en dat was leuk! Pap en mam worden weer
helemaal kind, sluipen op hun knieen door de grotten en schieten er op los. Geweldig is het. Jammer genoeg is
de tegenpartij niet kapot van ons maar dat mag de pret niet drukken.
Moe maar voldaan gaan we ook nog uiteten! Sjonge het lijkt niet op te houden met de verrassingen. We gaan
Mexicaans eten mmmm lekker. Onze plaatsen worden gewezen en dan inneens zien we bekende gezichten!
Opa, oma, tante Esther, Ike, Janneke en Bjorn zitten op ons te wachten. Dat is gezellig. Jammer alleen dan opa
en oma Wijnen er niet bij zijn maar die waren nog met vakantie. We hebben heerlijk gegeten en als toetje
mochten de jongens ook nog even spieken bij de corverts.
Dan is het toch echt afgelopen en worden we naar huis gebracht. Het is Jorg toch allemaal wat te veel geweest
en barst al snel in tranen uit. Lekker douchen en naar bed. Wat een geweldige dag! We hebben enorm genoten
van alle verrassingen! Wat heerlijk om de jongens zo te zien genieten en hun zelf kunnen zijn, zonder
vooroordelen enz.
Heel heel hartelijk bedankt!!
Knoeveldag van Stijn van Hemert.
aan alle lieve mensen die het mogelijk gemaakt hebben ons een hele erge fijne dag te bezorgen,
en die begon al heel vroeg in de morgen, om 8 uur werden we opgehaald en werden met de bus van taxi
nelissen met sjors als chauffeur naar het van der valk hotel gebracht om daar samen met lisette, inge,caroline
en sjors te genieten van het ontbijtbuffet.

na het ontbijt richting klevarie en daar gingen we heel sjiek in een bentley en een futuristische auto een ritje
maken door Maastricht heel rustig en op het gemak richting malberg foto's gemaakt en weer
terug naar klevarie van waaruit we weer vertrokken naar Eindhoven, daar was ook een mc donald dus
een frietje en een hamburger ging er wel in.
toen kwamen we in de buurt van de Efteling en wat bleek we gingen naar de musical de sound of music
als kind heb ik de film 4 keer gezien en dan nu de musical geweldig het was een lange zit maar echt de moeite
waard.rond 5 uur weer terug richting Maastricht dat dachten we tenminste maar dat werd valkenburg.
bij binnenkomst in het Mexicaanse restaurant waren daar ook onze vrienden en een paar kennissen dat was
echt een verrassing.
na het heerlijke eten terug naar huis waar iedereen nog iets kon drinken.
om half twaalf was iedereen weg en konden wij doodmoe terug kijken op een hele fijne en gezellige dag
en deze mag best nog eens herhaald worden.
bij deze nogmaals hartelijk bedankt, voor stijn was het natuurlijk helemaal het einde met alle cadeautjes
van jan smit die hij tijdens de rit heen en terug gekregen had.
paul was heel blij met de ondersteuning van lisette, en uiteraard de begeleiding van inge en caroline
voor ons allemaal.
nogmaals heel erg bedankt voor de fijne dag die stichting de knoevel ons bezorgd heeft.
groetjes maryanne, paul en stijn.
Knoeveldag Veronique Wolfs.
vrijdag 27 november was dan de grote dag.
Beetje zenuwachtig zit ik die dag te wachten wat er allemaal gebeuren gaat.
Want alles is een grote verrassing , om half tien gaat de bel en ik word opgehaald door lissette en lilian.
Als ik naar buiten ga staat er een grote bentley op mij te wachten een hele verrassing
na een klein ritje zijn we bij visagist marlou reijnders aangekomen waar ik opgemaakt werd en een foto schoot
heb gehad.
ze hebben veel foto's van mij gemaakt in verschillende standen en outfits het was een heel gezellige morgen.
daarna zijn we weer naar huis gegaan waar met de hele familie zijn opgehaald met corvettes het was een hele
ervaring
voor de hele familie.
we zijn toen vla gaan eten,
daarna zijn we naar de apostelhoeve gegaan waar we een rondleiding krijgen hoe de wijn gemaakt werd
toen de rondleiding gedaan was moesten we de wijn gaan proeven het was heel gezellig en lekker
daarna zijn we naar de markt gebracht waar we lekkere chinees zijn gaan eten.
en toen kwam de grote verrassing we moesten een stukje lopen over de markt naar de vrijthof waar we naar
het theater zijn gegaan om naar de voorstelling van mama mia toen we daar kwamen hebben er een
rondleiding gehad achter de schermen
ik toen ook nog met de hoofdrolspelers gepraat, toen heb ik ook nog de handtekeningen gekregen ,cd en
boekje van de musical
het was heel leuk om eens te zien hoeveel attributen er gebruikt worden,
en toen de voorstelling het was geweldig om zoiets eens van dichtbij mee te maken
ik heb de hele voorstelling genoten. naafloop werden we naar huis gebracht, ik was doodop maar het was ,
een super gezellige dag die ik nooit vergeten zal.
ik bedank stichting de knoevel en lissette en lilian dat zij dit voor mij mogelijk hebben gemaakt
sorry dat het zo lang geduurd heeft ik hoop dat het nu lukt ben niet zo een computer genie
nogmaals bedankt van heel de familie wolfs
Grote Knoeveldag 2010.
De grote Knoeveldag 2010 zal plaatsvinden op 8 mei 2010.
De gezinnen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Reserveer deze datum alvast in jullie agenda !
Uitslag ballonwedstrijd.
Tijdens de eerstgbkomende knoeveldag zal de uitslag van de ballonwedstrijd bekend worden gemaakt.
Uiteraard zullen de prijzen ook worden uitgereikt aan de gelukkigen.
Groene Borrel Poshoorn
Café de Posthoorn in Wyck heeft voor ons al drie keer een zogenaamde “Groene Borrel”georganiseerd”.
4 maart is de volgende.
Onderstaand kunt U de uitnodiging van de Poshoorn lezen:

Graag nodigen wij u uit voor onze maandelijkse “Groene Borrel”
Het thema in Maart is: “De Letste Knoevel”
PROGRAMMA:
Vanaf 17.00 uur: Meet en Greet
Vanaf 18.00 uur worden op authentieke wijze in tapa formaat hapjes met een verhaal geserveerd. Dit gebeurt
gelijktijdig met de introductie van onze nieuwe puurzame kaart, waarbij vakmanschap,
beleving, proef lokaal en verbondenheid met streekproducenten centraal staat.
De Poshoorn is een trefpunt voor mensen met een voorliefde voor het ambachtelijke gastheerschap. Uiteraard
worden deze Limburgse tapas dan ook tijdens De Groene Borrel vergezeld van bijbehorende bieren, eveneens
van streekproducenten.
Graag ontmoeten wij U op Donderdag 4 Maart aanstaande.
U kunt Uw aanwezigheid kenbaar maken door te mailen naar
poshoorn@hetnet.nl
Wij vragen een kleine bijdrage van € 9,95 waarvan wij € 3,50 doneren aan een regionaal goed doel n.l. Stichting
de Knoevel Gelieve deze uitnodiging mee te nemen naar onze groene borrel Van harte uitnodigend,
Team Poshoorn.
Als stichting de knoevel zouden wij U graag willen begroeten bij deze borrel.
Knoevelhumme.
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.
Knoevelbeertjes.
Een van de symbolen van onze stichting is het knoevelbeertje. Dit beertje geven we o.a. tijdens het eerste
gesprek aan de kinderen van een knoevelgezin. Vrij recent waren we door onze voorraad heen.
De firma Heuts automaterialen heeft ons echter uit de brand geholpen door ons een nieuwe partij beertjes te
schenken.
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 de Ruyters groep BV in Maastricht mochten we een donatie van 1000 euro ontvangen.
Unilac Holland BV stelde de medewerkers in de gelegenheid voorstellen te doen voor een aantal goede doelen.
Een van de leden vaan herremenieke Hel Hoeg en Zaat (het herremenieke dat jaarlijks ook de grote
knoeveldag met muziek opluistert) heeft onze stichting voorgedragen.
We mochten een bijdrage van 2.300 euro ontvangen.
In 2009 mochten we van de zaate herremeniekes een bedrag ontvangen. Tijdens de afgelopen jaarvergadering
vaan de zaate herremeniekes werd dit bedrag met 1101,22 verhoogd door de stichting Ronde Tafel 179.
Aannemersbedrijf Vithebo verstuurde dit jaar geen kerstkaarten. De bespaarde kosten werden voor een bedrag
van 250 euro aan onze stichting overgemaakt.
Last not but least mochten we van de basischool op 't Hwagveld in Meerssen een bedrag van 100 euro
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.
De website is te bevragen via WWW.stichtingdeknoevel.nl <http://www.stichtingdeknoevel.nl/>.
Email adres.
info@stichtingdeknoevel.nl <mailto: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 !

