Knoevelnieuws no.12
Maastricht, 1 augustus 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 Melanie Wechseler.
Op 14 April 2010 hebben we de knoeveldag van
Melanie gehad.Het was Super Leuk! Om 8 uur
kwamen Lisette en Harry al aan bij ons thuis, we
moesten even wachten voor dat we vertrokken. We
kregen we eerst nog een leuke verassing. Rond half 9
s'morgens zagen we een auto aankomen. Dat bleek
het ontbijtbufet te zijn van traiteur Quadakkers uit
Voerendaal. Met de hele familie hebben we hier lekker
van gesmuld. Mam kon zelfs nog wat spulletjes in de
ijskast zetten voor later. Toen we klaar waren met eten
gingen we dan met ze allen (de drie zusjes) ergens
naar toe maar het bleef nog ff een verassing en toen
we in Duitsland aan kwamen, zagen we al overal de
bordjes 'phantasialand' hangen.
Daar aangekomen zijn we in veel leuke attracties
geweest .
Rond de klok van 3uur zijn we weer vertrokken
(bestemming onbekend). Op de autobaan bleek dat we
richting België gingen.
Lisette en Harrie trakteerden ons in Kanne op een
super groot en lekker ijsje.
Geheel onverwacht kwam een meneer bij ons aan tafel
zitten en bestelde een kopje koffie.
Hij stelde zich voor als 'Erik'.
Toen we allemaal naar buiten liepen bleek Erik de
eigenaar te zijn van een heel vette Limo.
Hij nodigde ons in zijn auto uit.
Er bleek ook nog iemand anders in de Limo te zitten!
,,,,,,,,,, een grote Diddl knuffel speciaal voor Melanie!
wat ze geweldig vindt! , en hup iedereen ingestapt in
de LIMO en samen zijn we naar huis gereden.

Thuis aangekomen hebben we nog Mam en Michel
opgepakt en samen zijn we in de Limo naar het
Wokken gereden bij het Roda stadion.
Daar hebben we lekker gegeten en gedronken met ze
allen. Dat was super gezellig.Rrond de klok van 8 uur
was onze knoeveldag afgelopen en zijn we thuis weer
afgezet.
Kortom: het was een super leuke Dag! Bij deze willen
wij allemaal nogmaals de leukste begeleiders
bedanken namelijk Harrie en Lisette.
Bedankt!
Knoeveldag van Dani.
Woensdag 21 april 2010
Vandaag was het zover, eindelijk was de Knoeveldag
aangebroken en omdat we gezegd hadden dat we niks
wilden weten, werd het ook voor ons een echte
verrassing. Om 8 uur werden we met een busje
opgehaald en van Bocholtz naar Maastricht gebracht
waar we bij Van Der Valk een heerlijk ontbijt konden
nuttigen. De kinderen konden uitzoeken wat ze wilden
en er werden zelfs pannenkoeken gemaakt voor
degene die daar zin op had. Na het ontbijt werden we
weer de bus ingeloodst op weg naar onze volgende
bestemming.
Na goed 3 kwartier kwamen we rond 11 uur aan in
Toverland te Sevenum. Het was erg rustig en de kids
konden zich dus naar hartenlust uitleven. Eerst werd
het klimrek en de draaimolen uitgetest voordat ze in de
achtbaan klommen en waar Dani geen genoeg van kon
krijgen. Na deze attractie waren de waterspellen buiten
aan de beurt en dit was natuurlijk helemaal het einde.
Het was jammer dat er een zo’n koude wind stond,
maar gelukkig was het wel droog en konden de kids
zich warm rennen. Toen iedereen het langzaam aan
toch koud kreeg zijn we weer naar binnen toe gegaan.
Voordat we verder gingen met het verkennen van
Toverland werd er eerst een kleinigheid gegeten, nou
ja, een kleinigheid??? Het ging van een soepje of sla
tot een complete maaltijd, maar gesmuld hebben we
allemaal. Na het eten wilden de kids natuurlijk nog
spelen en wat hebben ze genoten met z’n allen en niet
alleen de kinderen!!!

z.o.z

Uiteindelijk moesten we om 14.00 uur onze spulletjes
bijeen rapen en werden we terug gereden richting
Maastricht.
Hier eindigden we op een boerderij in een plaatsje met
de naam Catsop en omdat we toch nog niks gegeten
hadden werden we getrakteerd op een heerlijk ijsje.
Toen de boer binnen kwam lopen en voorstelde om
een ritje in zijn tractor te maken (een echte John
Deere!!!!) waren de kinderen niet meer te houden. Met
2 tractoren vertrokken we vanaf de boerderij de
weilanden in. Wat hebben we een plezier gehad, dit
was voor de kinderen en ook voor mij een ware
beleving. Het lijkt allemaal zo makkelijk als je zo’n
tractor ziet rijden, maar het is hard werken om in je
stoeltje te blijven zitten. Toen we in de buurt van de
boerderij kwamen hoorden we in de verte sirenes. Op
mijn grapje dat de politie de boer een bekeuring kwam
geven voor te hard rijden, maakte Dani de melding dat
hij dat wel effe zou regelen en eenmaal uit de tractor
ging hij heel stoer met zijn handjes in de zij op het erf
staan, maar toen de politiewagen inderdaad met
loeiende sirenes het boerenerf op kwam scheuren en
er een grote, brede agent uitstapte, bedacht hij zich
toch heel snel en kroop veilig tegen me aan. Het
duurde even voordat hij van de schrik bekomen was,
maar toen hij in de gaten kreeg dat de agenten voor
hem gekomen waren en hij mee mocht rijden in de
politieauto, kwam hij langzaam weer los.
De rit van Catsop naar Maastricht was niet alleen voor
de kids een ware beleving, maar ook voor ons.
Wanneer zit je tenslotte normaal als gewone burger in
een politieauto? Daarbij kregen we onderweg ook nog
eens de melding dat er boeven gesignaleerd waren op
het industrieterrein, dus de sirenes aan en in volle
vaart ernaar toe. Eenmaal op de plaats van
bestemming aangekomen zagen we 2 boeven lopen.
De politie agenten sprongen uit de auto gevolgd door
de kids. De boeven waren dan ook snel ingerekend. Ze
kregen de handboeien om en werden naar de auto
afgevoerd. Achteraf bleken het nep boeven te zijn,
maar voor de kids daarom niet minder spannend.
Na een kleine versnapering mochten ze ook nog eens
met een medewerker van de vrijwillige brandweer in
zijn busje meerijden. Om de beurt mochten ze voren
zitten en werden er een paar rondjes met loeiende
sirene over het terrein gescheurd. Als souvenir
mochten ze ook nog eens een tiental meters afzetlint
meenemen.
Als laatste werd deze drukke en uiterst geslaagde dag
afgesloten met een net zo verrassend diner. Hier was
namelijk iedereen bij die de afgelopen maanden voor
ons klaar gestaan had. De gezichten van de kids
waren dan ook onbetaalbaar toen ze opa, oma, Rick,
Jolanda, Shirley en Lisa zagen zitten. Na dit heerlijke
etentje bij deze geweldige Mexicaan werden we tegen
de klok van 8 naar huis gebracht, waar de kids moe
maar zeer voldaan vrijwel onmiddellijk in slaap vielen.
Stichting Knoevel en vooral Harrie en Inge, bedankt
voor deze geweldige dag.
Dit zullen we nooit meer vergeten.
Roy, Bianca, Caitlin, Milan en Dani.

Al een tijdje wisten we dat Esmée een knoeveldag zou
krijgen en dat deze zou plaatsvinden op 29 juni 2010.
Verder wisten we niks alleen dat we vanaf 8.00 uur 's
ochtends klaar moesten staan.
Zo ook dan deze zonnige dinsdag:
Rond 8 uur zagen we Harry aankomen en even later
ook Sandra.
Eerst kreeg Esmée nog een mooie uitvergrote foto van
haar en Sam Gooris( van 22 mei toen deze bij Esmée
op bezoek was geweest).
We stapten allemaal in het busje ,deze werd bestuurd
door Harry.
We waren wel benieuwd waar we heen gingen ,maar
Sandra en Harry lieten niks los.....
Na een tijdje rijden kwamen we aan bij Hotel van der
Valk en mochten we daar heerlijk gaan ontbijten.
Esmée kreeg zelfs een lekkere pannenkoek.
Na ons ontbijt ging onze reis weer verder, ze zeiden
wel dat het een uurtje rijden was.
Na dat uur zagen we dat we richting Antwerpen
gingen, Misschien de dierentuin daar??
Nee toch niet, we namen een andere afslag.
We reden langs allemaal mooie grote vrijstaande villa's
...waar ging onze reis toch naar toe?
Ja hoor na een tijdje zagen een mooi gebouw liggen ,
wat was dat?
Esmée herkon het wel meteen .
Het was de manage van een van voor haar favoriete
serie AMIKA.
Het was echt te gek , we mochten meekijken als ze
scènes van Amika gingen filmen samen
met 2 hoofdrolspelers Merel en Olivier.
Tijdens de opnames moesten we heel stil zijn.
Iedere scene moest ook vaak overgedaan worden.
Het was ook wel grappig om te zien dat Olivier( in het
echt Niels ) bang was van paarden.
Na een tijdje de opnames hebben bijgewoond ,kregen
we een rondleiding op de manege
van de producent van Amika.
We zagen alle stallen, pistes en weides, en de vele
andere paarden die er waren.
Hierna kregen we iets te drinken .
Ook Niels ( Olivier) kwam even binnen gewandeld en
ging samen met Esmée op de foto.
Daarna kregen we ook een lekkere lunch aangeboden,
deze mochten opeten op een mooi
terras voor de manege.
Na dat iedereen van de filmploeg had gegeten,
kwamen Oliver en Merel nog een pakket met
mooie kado's van Amika geven aan Esmée en werden
er nog meer foto's gemaakt.

Knoeveldag van Esmee Smeets.
Z.O.Z.

Als verrassing mocht ze zelf op Amika rijden en daarna
mocht Michelle(zus van Esmée)ook.
Ze vonden het allebei te gek.
Rond de klok van 15.00 hebben we afscheid genomen
van iedereen op de manage.

Iedereen zal hiervoor nog apart worden bedankt en
iedereen, natuurlijk ook de deelgenomen gezinnen,
krijgt over een tijdje een video dvd alsmede een foto
dvd van de dag.
Kazemattefeest.

Waar ging onze reis nu naar toe?Naar huis?
Nee na 10 minuten stopten we voor een mooie villa en
zagen we Jean Marie Pfaff en Lindsey naar buiten
komen.
We mochten na een uurtje terug komen als hij de
kleinkinderen uit school had gehaald.
In tussen tijd hebben wij op een nabijgelegen terras
iets gedronken en zoals afgesproken met Jean Marie
zou hij toeteren als hij langs reed. Na een klein uurtje
was het zover , we reden achter hem aan naar zijn
huis.

Op 8 augustus zal op het terrein onder aan de
statensingel voor de tweede keer het kazemattenfeest
worden gehouden.
Het feest begint rond de klok van 10 met een markt en
zal tot laat in de middag duren.
Er zijn allerlei activiteiten en optredens van artiesten.
Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor onze
stichting.
Noteer deze datum alvast in Uw agenda !

Daar mochten wij met Jean Marie ,Lindsey , Keano
,Liam , Fay en Bruce praten en op de foto .

Café de Posthoorn in Wyck heeft voor ons 4 keer een
zogenaamde “Groene Borrel”georganiseerd”. De
deelnemers betalen en bedrag van nog geen 10 euro
en krijgen hiervoor een aantal hapjes en drankjes.
Tijdens deze borrels komt een deel van de opbrengst
ten goede aan onze stichting. Verder voert dit café een
groene kaart met allerlei streek gerechten en
Limburgse bieren, Ook daarvan kwam een deel ten
goede aan onze stichting gedurende een periode van 4
maanden.

Hierna ging onze reis weer richting Maastricht ,maar
waar reden we heen ,nee niet naar ons huis.
Maar naar een Mexicaans restaurant in Valkenburg.
Daarbinnen zaten een paar familieleden en vrienden al
op ons te wachten.
Na een heerlijke Mexicaanse maaltijd en dessert
gingen we nu wel op weg naar huis.
Moe en voldaan.
We (en vooral Esmée) hadden genoten van deze
knoeveldag vol verrassingen.
Bedankt Sandra en Harry, en stichting Knoevel voor
deze onvergetelijke dag die jullie Esmée en ons
hebben bezorgd.
groetjes Esmée ,Michelle ,Peter en Patricia Smeets.

Groene Borrel Poshoorn

Van de poshoorn mochten we een cheque ontvangen
van 1785,50 euro.
Graag willen de Poshoorn via dit knoevelnieuws
nogmaals van harte bedanken.
De eerstvolgende serie borrels wordt gehouden voor
de stichting geven voor leven. Graag nodigen wij alle
lezers van het Knoevelnieuws uit om bij deze borrels
aanwezig te zijn.

Pennen.

Knoevelhumme.

Van de firma Darpo in Valkenburg mochten we 500
pennen ontvangen.
Uiteraard met opdruk van het logo en de naam van de
stichting.
Darpo willen we hiervoor van harte bedanken.

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.
Inmiddels mochten we van Donna en Eric een bedrag
van 1000,00 Euro ontvangen.
Ook hen willen we nogmaals van harte bedanken.

Grote Knoeveldag 2010.
De grote Knoeveldag 2010 heeft plaatsgevonden op 8
mei 2010.
Een aantal films en foto’s van deze dag is te zien op
onze website: www.stichtingdeknoevel.nl.
Aan de glimlach van ouders en kinderen was af te
lezen, dat met veel plezier werd deelgenomen aan de
dag.
We zijn dan ook geslaagd in onze doelstelling om
gezinnen een dag lang zorgeloos te laten genieten.
Talloze bedrijven en instellingen hebben deze dag
mogelijk gemaakt.

Schouderklopje.
Onze coördinator Harrie Alken ontving van de Stichting
Kompas Nederland het Schouderklopje 2010 voor zijn
jarenlange inzet voor kinderen met een ziekte. Uit
handen van Wethouder Willems ontving Harrie een
kunstwerk alsmede een oorkonde.
Ook van deze plaats nog van harte gefeliciteerd ! Dit is
niet alleen een waardering voor de inzet van Harrie
maar voor alle vrijwilligers en bestuursleden van de
stichting.

Z.O.Z.

Naar aanleiding van dit schouderklopje mochten we als
stichting van o.a. Wethouder Willems een donatie
ontvangen.

De website is te bevragen via
WWW.stichtingdeknoevel.nl.

Fame.

E-mail adres.

In het weekend van 11 juli vond het jaarlijkse treffen
van corvettes plaats in Valkenburg. Evenals i
voorgaande jaren werden de kinderen in de
gelegenheid gesteld om een ritje te maken in een
corvette.

info@stichtingdeknoevel.nl

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!

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 !

Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen
op een aantal sponsoren.
Een greep uit deze sponsoren.
Josje en Peter Paul Muijres verrasten ons tijdens de
uitreiking van de cheque van de poshoorn met de
mededeling, dat zij het bedrag van de cheque
inmiddels met 215,00 euro hebben aangevuld tot
2.000,00 euro.
Van de stichting for a Sunny World mochten we
Van de Verein Orden Eichen kregen we tijdens een
galadiner een cheque van 500 euro overhandigd.
Dees Widdershoven vierde zijn 25-jarig
overheidsjubileum.
Naar aanleiding hiervan werd op zijn verzoek door de
gemeente een bedrag van 100 euro aan ons
overgemaakt.
Van de motorclub St. Pierre mochten we een cheque
van 1305 euro ontvangen.
Al met al kwamen deze donaties op het goede
moment.
Hiermee konden de rekeningen van de grote
knoeveldag grotendeels worden voldaan.
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.

Z.O.Z.

