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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.
Knoeveldag van de familie Spronck.
Leef Knoevelkes,
Op zondag 24 oktober is na een korte nacht de
Knoeveldag voor Amber, Brian en Dylan aangebroken.
Om 7:30 liep de weker af.
Tegen 8:30 zagen we een blauw busje met een Duits
kenteken stoppen in de straat. Lilian en Sjer stapten
uit. De kinderen die snel hun jas aan hadden gedaan
deden de deur open. Ze kregen al snel te horen dat de
jassen wel even uit konden. Een kwartiertje later kwam
de eerste rode corvette de straat in, er volgde een
tweede en een derde.
Even rond de auto’s rond gelopen te hebben zijn we
een tochtje gaan maken in Maastricht in de auto’s.
Mama, papa, Lilian en Sjer reden voor ons uit in het
busje. Onder bij de Keerderberg mochten mama en
papa ook even plaats nemen in de corvettes.
Enige tijd later kwamen we op het Vrijthof aan, hier
zagen we de zoon van een vriendin buiten op het
terras van de Perroen zitten. Nadat we waren
uitgestapt hebben we samen met vrienden en familie
gezellig ontbeten.
Tegen 10:30 zijn we met het blauwe busje richting
onbekende bestemming vertrokken. Tijdens de rit was
het door de spanning van de kinderen zo rustig dat we
alleen maar af en toe een aanwijzing hoorden van de
Tom Tom . Lilian en Sjer hielden ons in spanning tot
we de eindbestemming hadden bereikt. Na een uurtje
rijden in de regen kwamen we aan bij Bobbejaanland.
De zon begon spontaan te schijnen toen we naar
binnen gingen. Eenmaal binnen kregen de kinderen
VIP lintjes. Nu hoefden ze nergens meer in de rij te
wachten.

Lilian was meteen de pineut en mocht met de kinderen
in de engste achtbaan die er was. (Papa durfde niet J)
Amber was hier helaas te klein voor en ging met papa
in een andere attractie.
Na vrijwel alle attracties uitgebreid uitgeprobeerd zijn
we rond 15:00 uur nog iets gaan drinken en eten.
Tijdens het genot van een laatste rondje met de
monorail door het park, begon het te regenen.
Tegen 17:00 uur zijn we dan ook in de auto gestapt .
Na de volgende onbekende verrassing.
En wat was me dat toch een sjieke verrassing.
Rond 18:00 kwamen we in Margraten aan. . Tijdens
onze verwendag is er diverse keren gebeld geweest
met het restaurant. Brian had ‘s morgens aangegeven
dat hij wel voor iedereen zou koken. Sjer had de kok al
naar huis laten sturen. Bij aankomst bij restaurant
Talentino bleek het dicht te zijn. Toen er open werd
gedaan door een kelner kregen we te horen dat de kok
naar huis was gestuurd. Met grote glunderende ogen
stapte Brian naar binnen. Een droom voor Brian kwam
uit. Hij mocht samen met Dylan koken onder
begeleiding van een echte 4 sterren kok. Wij kregen
een heerlijk 4 gangen menu geserveerd. Amber
amuseerde zich met de kleurplaten en hield ons als
een echte gezelschapsdame bezig.
Na een lange maar zeer mooie dag gingen we richting
huis. Maar voordat we weggingen kregen papa en
mama nog een lekkere verse vlaai mee van de kok.
Wij willen iedereen bedanken, die ons deze mooie dag
hebben mogelijk gemaakt. Lilian en Sjer, zijn nog
dagelijks een gespreksonderwerp van de kinderen.
Verwendag van Serve Jaminon.
Het was voor mij een onvergetelijke dag, dat ten
eerste.
Vrijdagavond kwam ik niet in slaap heb ik voor het
laatst de klok gezien om half 3 snachts.
Zaterdagmorgen om 9 uur kwamen ze ons ophalen.
Mij en mijn ouders toen reden we richting Eindhoven.
Ik was de hele tijd aan het vragen wat we gingen doen
enz. ze zeiden niks toen waren we ergens effe waren
gaan zitten wat drinken enzo. Ik door gaan zeuren ben
ik goed in hahaha. Toen hadden ze het mij vertelt en
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het was parachute springen. Ik vond het ram vet enz.
naderhand kwamen we daar en ik me voorgesteld aan
de man met wie ik gesprongen ben en aan de camera
man effe wat moppen getapt haha. Daarna hebben ze
me alles uitgelegd toen het vliegtuigje in gegaan er
waren nog 2 anderen voor mij die zelf konden springen
het was voor mij 4 min ong. dat niks door mijn hoofd
ging geen verdriet helemaal niks ging door me heen
alleen maar genieten. Het was echt
FANTASTISCH!!!!!!!!!!! Ze hebben ook een filmpje
gemaakt zoals je ziet.daarna ben ik nog met hun
allemaal op de foto gegaan was ook heel leuk het
waren hele vriendelijke en leuke jongens waar je goed
mee kan lachen. Daarna zijn we terug gereden en
dacht ik zelf eerst dat we nog wat gingen eten en ze
ons naar huis brachten en was ik een beetje
ingedommeld. Maar toen waren we naar een camping
in Maastricht geredenen en daar ging ik nog op een
speedboot varen heb ik ook zelf mogen varen en
gingen we 70km/ph en dat was erg hard maar wel erg
gaaf!!!!!!!! Toen zijn we daar nog wat gaan eten was
ook lekker maar ik was dood moe en toch wel beetje
trots op mezelf dat ik het allemaal gedaan en gedurfd
heb dat vond ik knap van mezelf en deze stichting
heeft het allemaal voor mij geregeld
www.stichtingdeknoevel.nl alles voor mij samen gevat
in een zin. Het was EEN FANTASTISCHE
DAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deze marathon werd gehouden ter ere van Jack Hulst
zijn jubileum 40 jaar atletiekunie
De marathon werd gewonnen door de Belg Filip
Detiege in 2.47.16, tweede werd Iwan Theunissen uit
Landgraaf in 2.51.59 en derde eveneens een Belg
Michel Philippe Panza in 2.59.05, bij de vrouwen won
de Duitse Renate Hulse in 4:48:14 de deelnemers
liepen rondes van 500 meter in de staalhandelhal
Deze Charityrun werd gehouden voor onze stichting..
Voorzitter Han Frenken en Arcelor Mittal dhr Patrick
Nieskens boden aan het bestuur van de Stg de
Knoevel het bedrag € 1170,10 aan.

Serve heeft een eigen website, waarop o.a. een filmpje
van zijn parachutesprong is te bewonderen.

Verjaardag Voorzitter Jan Hoen.

http://www.wix.com/jaminon/serve
Kerst aan de Maas.
Op 20 december bezochten we met een aantal
kinderen kerst aan de Maas aan de Kesselskade in
Maastricht. Door de organisatie van kerst aan de Maas
werden we uitgenodigd.
De ouders en kinderen werden onthaald met koffie
chocolademelk en chips.
Om in de kerststemming te komen kregen de kinderen
allemaal een kertsmuts.
Van alle attracties mochten de kinderen en de ouders
gratis gebruik maken. Zo werd er geschaatst,
gehengeld naar leuke prijzen, van de grote glijbaan
gegleden en ontbrak het meuleke niet.
Ook werd er nog een rondvaart met een boot van
Stiphout gemaakt.
Voor de versterking va de inwendige mens werd goed
gezorgd. Suikerstokken, hamburgers, frietjes,
kerstbrood en vlaai stonden op het programma.
Ondanks de kou zat de stemming er goed in en
genoten de kinderen en ouders zichtbaar.
Ook van deze plaats nog een hartelijke dank aan de
organisatie van kerst aan de Maas.
Indoor Marathon.
Arcelor Mittal Overdekte marathon Born,
Zondag 19-12-2010.
De eerste overdekte marathon in de fabriekhal van
Arcelor Mittal Born is een succes geworden

Lions en Zweit Veur Leid.
Dit jaar zijn wij als sponsordoel geadopteerd door de
Lions Club Maastricht tijdens de sponsorloop “Zweit
veur Leid” die gehouden werd op 8 januari 2011 in de
Maastrichtse Binnenstad.
Een record aantal deelnemers zorgde voor een record
opbrengst.
Als stichting de knoevel kregen wij een cheque
aangeboden van 16.800 euro. Een schitterend bedrag !
De Kiwanis deden nog een extra duit in het zakje door
er een bedrag van 1.000 euro aan toe te voegen.
Lions Club Maastricht, Zweit Veur Leid en Kiwanis ook
langs deze weg nog eens onze welgemeende dank.

Euze voorzitter Jan Hoen vierde zijn zeventigste
verjaardag.
Op Fort St. Pieter werd dit feest groots gevierd. In zijn
uitnodiging gaf Jan aan in plaats van kado’s een
donatie voor onze stichting te willen ontvangen. Gulle
gevers brachten een bedrag van bijna 4.000 euro bij
elkaar. Waarvoor hartelijke dank.
Jan nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor
jouw mooie geste.
Van de stichting kreeg Jan een schitterende
voorzittersketting.
Verjaardag Hanny Noordijk.
Mevrouw Noordijk uit Rotterdam vierde in februari haar
zestigste verjaardag. Ook zij heeft haar gasten
gevraagd om in plaats van een kadotje een donatie
voor de stichting.
Dit bracht een bedrag van bijna 600 euro op.
Mevrouw Noordijk alsnog van harte gefeliciteerd en
bedankt voor de mooie geste.
Knoevel CD.
De dames van Duo X-elle hebben indertijd het lied
Mien Knoevelke op CD gezet. Van deze Cd werden
nagenoeg 500 exemplaren verkocht.
Door de Maastrichtse Toeleveringsbedrijven werd de
CD toegevoegd aan het kerstpakket 2010 van alle
2500 medewerkers.
MTB bedankt !
Sponsoren.
Z.O.Z.

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.
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.
Grote Knoeveldag.
De grote knoeveldag al dit jaar worden gehouden op 7
mei.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Jubleum.
Op zondag 1 oktober 2006 is de stichting in feite
begonnen met haar activiteiten. Tijdens de zesdaagse
werd door Tweede Kamerlid Dhr. Koopmans indertijd
ook het startschot gegeven voor onze stichting.
Dit jaar bestaan we dus 5 jaar !
De bedoeling is om dit jubileum in het najaar met een
aantal knoevelgezinnen te vieren.
Nadere informatie volgt nog.
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.
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 !
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