Knoevelnieuws no.4.
Maastricht, maart 2007
Beste sponsoren, sympathisanten, bestuursleden en vrijwilligers van Stichting de Knoevel,
Graag willen we jullie van een aantal ontwikkelingen in het kader van onze stichting op de
hoogte houden.
De Knoeveldag van Christian en van……………
9 maart was het dan eindelijk zo ver voor Christian en zijn ouders. De Knoeveldag was
aangebroken.
Klokslag half negen belden Harrie en Lisette aan bij hun woning in de Heeg.
Met enige verbazing keek het gezin naar buiten. Er stond geen auto en geen busje voor de
deur.
Het raadsel was al snel opgelost. De Knoevel was komen aanrijden met een heuse “stadsbus”,
die helaas het woonerf niet kon inrijden.
De “stadsbus”van Veolia werd ons onder andere door bemiddeling van onze Burgemeester
Dhr. Gerd Leers gratis beschikbaar gesteld voor de hele dag.
Chapeau mede name Christian en zijn ouders voor Veolia en met name voor de heer
Schoemaker van Veolia voor dit zeer genereuze gebaar.
.
Christian verkeerde in de veronderstelling, dat we naar de stad gingen om naar de markt te
gaan. Bij hem kwamen herinneringen op van de bananenbokser die zijn appelleseene op de
markt met veel show verkocht.
Apetrots stapte Christian in “zijn eigen bus”in.
De eerste stop hielden we bij Hotel Applepark bij de Geusselt, alwaar we van een lekker ontbijt
mochten genieten. Voor Cristian was de spanning blijkbaar te groot, want behalve zijn geliefde
cappuccino kreeg hij niks door zijn keel.
Christian werkt iedere dag op hoeve Corisberg in Heerlen. Hij verzorgt daar de kippen en is
verantwoordelijk voor het rapen en het poetsen van de eieren, zodat ze in de boerderijwinkel
kunnen worden verkocht.
Christian is een echte natuurliefhebber.
Met de bus zijn we samen op pad gegaan naar Boomkwekerijen Jos Frijns en zonen in
Margraten om voor de boerderij een fruitboom te gaan kopen. Uiteindelijk is het een appelboom
en een braamstruik geworden. Belangrijk voor Christian is, dat hij van het fruit appelmoes en
jam kan maken.
Ook hier mochten we de sympathie voor de Knoevel ondervinden. Zowel de boom als de struik
werden door de Firma Frijns gratis beschikbaar gesteld.
Duidelijk werd inmiddels, dat Christian inmiddels zijn zenuwen de baas was en dat mede
hierdoor zijn mag begon te knorren.
Bij Mc Donald bij de Geusselt in Maastricht werden we gastvrij onthaald en getrakteerd op
allerlei lekkere hapjes en drankjes.
Christian wist zowaar 2 hamburgers en een zak friet met veel smaak te verorberen. Op de koop
toe kreeg hij nog alle figuren van Aladin en een tegoedbon cadeau.
Maar het echte grote werk moest nog beginnen.
Met zijn zessen weer de bus in en richting Heerlen naar Hoeve de Corisberg.
Aldaar aangekomen verraste Christian de deelnemers met de appelboom en de bramenstruik.
Maar de Knoevel had nog een verrassing in petto.
Aan de aanwezigen werd gevraagd of ze zin hadden in een uitstapje, dit verzoek was niet aan
dovemansoren gericht. Een gejuich ging op.
Toen we allemaal in de bus stapten kregen we allemaal een petje van Veolia en apetrots dat
we hierop waren.
In het Gaiapark Kerkrade Zoo werden we gastvrij ontvangen. Een minpuntje was dat het
gedurende ons hele bezoek aan het park geregend heeft. Geen enkele van de deelnemers
heeft laten merken hiervan last te ondervinden. Het leek veeleer alsof het niet regende.
Vooral de apen en de giraffen vonden gretig aftrek.
Helaas komt aan alles een einde en moesten we rond half vier weer richting Corisberg
vertrekken om de cliënten af te leveren.

Na een warm afscheid vertrok de uitgedunde en dus heel rustige bus weer richting Maastricht.
De dag verdiende nog een waardige afsluiting.
Met de bus hebben we eerst opa en oma Ritzerveld opgehaald, daarna de goede vrienden
Hennie en Lilian Timmermans met hun drie zonen en ook nog de oppas Mandy.
Met zijn allen zijn we door Hotel Van der Valk in Maastricht verwelkomd door de voorzitter van
Stichting de Knoevel de her Jan Hoen en zijn we door dit hotel onthaald op een schitterend
buffet. Een waar feesteten.
Aan het einde van het buffet werd voor Christian nog een apart toetje geserveerd met
vuurwerk.
Het grootste kompliment van de dag kwam onverwachts uit de mond van Christian. Toen hij 's
morgens vroeg hoe laat hij weer thuis zou zijn, kreeg hij als antwoord als het stikdonker is”.
's Avonds om 9.00 uur in het restaurant van van der Valk keek Christian naar buiten en zei: “het
is nog lang niet stikdonker”! Voor hem kon de dag dus niet lang genoeg duren.
In alle opzichten voldaan hebben we vervolgens alle gasten weer naar huis gebracht.
Zo rond de klok van negen werd Christian met zijn ouders weer thuis afgezet.
Unne Knoevel vaan de Knoevel voor deze schitterende dag moeten hebben:
Ronald Humblet de chauffeur van de bus,
Gerd Leers voor zijn bemiddeling,
Dinand Schoemaker van Veolia voor het beschikbaar stellen van de bus,
Dhr.Kaps van het Applepark Hotel voor het overheerlijke ontbijt,
Dhr. Frints van de firma Frijns voor de appelboom en de bramenstruik,
Dhr. Peter Willems van Mc Donald voor de lekkere hapjes en drankjes,
Ine Muller van Hoeve de Corisberg voor de medewerking aan de Knoeveldag,
Alle clienten en medewerkers van de Corisberg voor hun enthousiaste inbreng,
Liesbeth EngelsWijlaars van Gaiapark Kerkrade Zoo voor de gastvrije ontvangst in de zoo,
Jessy Tossings en Bartho van der Heijden van Hotel van der Valk voor het schitterende diner,
En last but not least:
Lisette en Harrie, de vrijwilligers van de stichting, die deze dag georganiseerd hebben.
Allemaal van harte bedankt voor jullie belangeloze medewerking, die er mede voor gezorgd
heeft dat deze dag een groot succes is geweest.
Het was een super verwendag.
Het Bestuur.
Tot het bestuur van de stichting is inmiddels toegetreden de heer Sjeff Willems uit Gronsveld.
Ook vanaf deze plaats van harte welkom Sjeff !.
Sponsoren.
Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen op een aantal sponsoren.
Geldbedragen mochten wij ontvangen van:
Familie Dinjens uit OudBeijerland
Mexicaans Restaurant El Castillo in Valkenberg
Danny Vergoossen uit Hulsberg
Harrie Brouwers uit Eijsden
Pierre Lumens uit Maastricht
Familie Widdershoven uit Maastricht
Jan Willems Bertens uit Maastricht
Daarnaast heeft Burgmeester Gerd Leers ons een vitrine van de Efteling beschikbaar gesteld
voor de verkoop.
Op internet bracht deze vitrine de lieve som van 150 euro op.
Mia Dircke Stimulusprijs.
Op 27 januari 2007 werd aan Mia Dircke de Stimulusprijs 2006 uitgereikt. Het doel van deze
jaarlijks terugkerende prijs is het stimuleren en/of promoten van het vak techniek over de volle
breedte in de Euregio. Deze prijs bestaat uit een kleinood in de vorm van een beeldje van

Minckelers alsmede uit een geldbedrag van 500 euro.
Door Mia werd het geldbedrag geschonken aan de Stichting de Knoevel.
Alle sponsoren en bovengenoemde personen willen we van harte danken voor hun gaven.
Zonder de sponsoren zou het niet mogelijk zijn om de activiteiten voor de kinderen en hun
familieleden te organiseren.
Dit geldt uiteraard ook voor de bedrijven en instellingen, die belangeloos hun medewerking
verlenen aan de organisatie van de dagen waardoor de kosten gedrukt kunnen worden.
Komende verwendagen.
Er wordt thans een vijftal verwendagen voorbereid.
In een van de komende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen.
Website.
De website van de stichting 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.
Tenslotte.
Geer moot allemaol unne knoevel vaan de Knoevel höbbe !

