Knoevelnieuws no.5.
Maastricht, augustus 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 Zoe Dijks
Op 11 augustus waren we om 7.00 uur al op. We waren heel erg benieuwd wat de
Knoeveldag ons allemaal zou gaan brengen.
Om precies 8.00 uur stopte het busje van de Knoevel met Lisette en Harrie voor onze
voordeur.
Nadat we alle spulletjes hadden ingeladen zijn we richting Maastricht vertrokken.
Bij Applepark mochten we genieten van een heerlijk ontbijt. Met name de fruithagelslag vond
enorme aftrek. Bij vertrek kregen alle drie de kinderen nog een heel mooi beertje en een
zakje met Mestreegter Steerkes. Dat zijn lekkere chocolaatjes in de vorm van een ster. We
hadden nog nooit van die naam gehoord.
Na een rit van een uurtje zijn we terecht gekomen bij het Dierenpark in Overloon. Het leek er
op alsof de dieren weer een regenachtige dag verwachten, want de meeste bleven in hun
hok zitten. Het was echter stralend weer. Na een drankje in de kantine zijn we weer in de
auto gestapt.
Van al dat geloop hadden we inmiddels honger gekregen. Na enig aandringen en plagerij
van Harrie hebben we lekkere hamburgers gegeten bij de McDonald in Maasbree.
Maar foei wat was het inmiddels weer warm.
Noch Lisette, noch Harrie wilde verklappen waar we naar toe gingen. Het enige wat ze wilde
zeggen was dat we naar Valkenburg gingen. Eenmaal aangekomen bleek dat we gingen
zwemmen in Thermae 2000. We werden door de receptie hartelijk ontvangen, waarbij ons
werd verteld, dat ze op die dag op verzoek van de Knoevel een uitzondering hadden
gemaakt, omdat normaal kinderen onder de 10 jaar geen toegang hadden. Zoeë had dan
eigenlijk niet naar binnen gemogen.
We konden zelfs badjassen en handdoeken krijgen.
Na en uurtje lekker gezwommen te hebben werden we door Lisette en Harrie naar buiten
gedirigeerd. Daar stonden drie schitterende sportwagens, Corvettes op ons te wachten.
Van een uur toeren onder het Limburgse zonnetje mochten we vervolgens genieten.
We stopten op een plaats waar we nog nooit geweest waren bij een gebouw, dat de
Muziekgieterij heet.
Binnen zat een mevrouw iets op te schrijven.
Tot onze grote verrassing was het Angelina, die de tekst van een van haar liedjes opschreef.
Samen met Angelina werden we naar de studio gebracht en hebben we het Liedje”daan
goon de lempkes aon” met Angelina mogen inzingen. Toppie, toppie !!!!!

Maar de Knoevel was nog niet met ons klaar. Bij hotel van der Valk werden we opgevangen
door de voorzitter van de stichting, de heer Jan Hoen. Ze hadden familie en vrienden
uitgenodigd om samen met ons bij het hotel te komen eten. Het was en soort buffet, maar
als de kinderen wat anders wilden, hoefden ze dat maar te zeggen. Speciaal voor Zoeë werd
er tomatensoep geserveerd. De Directeur van het hotel was heel aardig voor ons. Met een
fles wijn hebben we directeur voor zijn gastvrije ontvangst bedankt. Ook Jan Hoen, Lisette
en Harrie hebben we bedankt voor alles wat ze voor ons hebben gedaan.
Om half tien werden we thuis afgezet door Lisette en Harrie.
We hebben genoten en we zouden best nog wel eens een knoeveldag willen hebben.
Allemaal van harte bedankt voor jullie belangeloze medewerking, die er mede voor gezorgd
heeft dat deze dag een groot succes is geweest. We zullen er nog lang op kunnen teren !
Het was een super Knoeveldag.

Zoeë, Mirthe, Gwenn, Connie en Maurice Dijks.

De Knoeveldag van
Dailey, Djorney, Mat en Lilian van der Leek. 19/5/2007
Het was zover. Ruim een jaar na ons kennismakingsgesprek kon de verwendag van Dailey
beginnen.
Na een rit van Maastricht naar Echt zonder omwegen en problemen waren Lilian en Lisette
een half uur te vroeg op de plaats van bestemming. Dailey, Djorney, Mat en Lilian zaten al te
wachten en waren benieuwd wat deze dag hun zou brengen.
Er stopte een prachtige Rolls Roycs van Erik Thiemann voor de deur en het gezin werd
uitgenodigd voor een rit. Met Dailey naast de chauffeuse werd koers gezet richting
Maastricht en wel naar Dreamz voor een heerlijk ontbijtbuffet.
Hierna vervolgden we onze weg richting vliegveld. Jef Struycken stond ons op te wachten.
We kregen een rondleiding door de hangar en hierbij vertelde Jef over de vliegtuigen die
daar allemaal stonden. Ook vroeg hij of we zin hadden in een rondvlucht. Onze
woonplaatsen wetend vertrokken we richting Maastricht en daarna naar Echt. Helemaal
spannend was het toen Dailey het vliegtuig mocht besturen en Jef met zijn armen over
elkaar ging zitten.

Of er toen wat meer wind was of dat de stuurkunsten van Dailey niet optimaal waren, dat
weet alleen Jef. Maar goed, we hebben geen zakjes nodig gehad. Een uurtje later stonden
we weer allemaal veilig en wel met twee voeten op de grond.
Na een drankje en hapje op een terras in Valkenburg werden we welkom geheten bij
Thermae 2000. Hier stonden Rob en Roy, de twee boezemvrienden van Dailey en Djorney al
op ons te wachten. Aan de receptie kregen we behalve de gratis toegang ook badjassen,
badlakens, slippers en bonnen voor koffie / fris en vlaai. Toen was het heerlijk zwemmen,
bubbelen, vlaai eten en lekker ontspannen in de zon.
We bleven in Valkenburg om te gaan eten bij El Castillo, het Mexicaans restaurant van Ilse
Dassen. Hier zaten de opa van Dailey en vrienden van zijn ouders ons op te wachten. Dit
was een leuke verrassing. Ilse heette ons van harte welkom en vertelde wat de bedoeling
was van het Mexicaans buffet. Voor de jeugd toverde ze frites erbij. We hebben met z'n allen
genoten van de leuke ambiance en het eten heeft heerlijk gesmaakt.
Na de maaltijd kwamen Huib Jaspers met z'n echtgenote binnen en vroeg of de jongens zin
hadden in een ritje met de corvettes. Dat was natuurlijk super. Een mooie rit via Wittem en
Gulpen bracht ons naar Cadier en Keer. Hier werd het al heel snel duidelijk dat we nogmaals
de lucht in zouden gaan, maar dit keer met de luchtballon van Dhr. Jef Willems. Deze lag in
een weiland van het missiehuis al op ons te wachten. Met hulp van enkele toeschouwers
leek de ballon al snel een feesttent en even later stond de trotse leeuw op de Limburgse vlag
helemaal klaar voor vertrek. Dus instappen maar.
Daarna ging het snel omhoog en richting Kerkrade over het prachtige heuvelland. We zagen
onderweg reeën, konijntjes, de volgwagen en veel zwaaiende mensen. Het was fantastisch.
Na een zachte landing in Wahlwiller, champagne en een vaarbrevet liep deze mooie en
spectaculaire dag op z'n einde.
In het afgelopen jaar toen Dailey te ziek was om aan deze verwendag deel te nemen,
hebben we een keepers shirt van Ronald Waterreus (Glasgow Rangers) ontvangen. (Dailey
heeft bewondering voor Ronald) Tijdens een ziekenhuisopname in Amsterdam hebben we
het shirt naar Dailey opgestuurd om het vechten tegen het ziek zijn een beetje minder
moeilijk te maken.
We willen dan ook graag iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd

aan deze bijzonder geslaagde verwendag heel hartelijk bedanken !!!!!!!
Fame 2007.
Ook dit jaar weer zijn we door Hub Jaspers en Ilse Dassen uitgenodigd op een prachtige
locatie (en ook nog goed weer) om de vele schitterende Corvettes te bewonderen.
Na een welkomstdrankje mochten 15 kinderen die bekend zijn bij onze stichting “De
Knoevel” naast de chauffeurs aanschuiven voor een ritje door het heuvelland.
Dat dit als fantastisch ervaren werd, was wel te zien aan al die stralende gezichtjes. Bij
terugkomst was er voor alle kinderen een leuke verrassing. Een
Tshirt van de Corvettes, een knuffel, een pet en nog andere leuke dingen.
Ook was er voor de jeugd een tekenwedstrijd, springkussen en gezellige muziek.
Kortom er was voor elk wat wils.
Door Fame werd ons bovendien een stand beschikbaar gesteld voor de een presentatie van
de stichting en de verkoop van knuffels. Mevrouw Fang H uit Maastricht verkocht vanuit onze
stand zoetwater parels. Een gedeelte van de opbrengst werd door haar aan de stichting
beschikbaar gesteld.
Huib en Ilse we willen jullie dan ook van harte bedanken voor deze mooie middag.
Nieuwe Knuffel.
De Firma Heuts Automaterialen heeft heel spontaan via ons bestuurslid Mevrouw Leers
nieuwe knuffels aan de stichting aangeboden.

Deze knuffel wordt gebruikt als attentie bij het eerste kennismakingsgesprek met een gezin
en als representatie geschenk.
Ook op deze plaats willen we de Firma Heuts nogmaals van harte bedanken voor de
genereuze geste.
De Website.
Marcel Dircke heeft geheel belangeloos onze website onder handen genomen.
Het resultaat mag worden gezien.
De komende periode zullen we samen met Marcel de website nog verder aanvullen, waarbij
uiteraard het nieuwe logo niet mag ontbreken.
Nieuw Logo.
Door tussenkomst van onze voorzitter Jan Hoen en de heer Veldhoen werd Bureau
Zuiderlicht Design in Maastricht bereid gevonden om gratis een nieuw logo voor onze
stichting te ontwerpen.
Het resultaat is verrassend en schitterend ! Wij zijn het bureau zeer grote dank verschuldigd
voor het prachtige ontwerp.
Bij het schrijven van dit knoevelnieuws is het nieuwe drukwerk in voorbereiding. Uiteraard
zullen de website en de layout van het knoevelnieuws worden aangepast.
Volgende keer zult U het resultaat kunnen bewonderen.
Sponsoren.
Ook de afgelopen maanden konden we weer rekenen op een aantal sponsoren.
Geldbedragen mochten wij ontvangen van:
P. Lumens
F. van Deurssen
E. Romar
Stichting Elisabeth Strouven
Medewerkers Stadsbeheer gemeente Maastricht
Motivaction International
Familie Custers
Vithebo BV
Han Meer Producties

Fang Hu
Daarnaast bracht o.a. de verkoop van knuffels tijdens Fame 2007 een aardige duit in het
laatje.
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.

Autoplaten.
Onze vrijwilliger Hub Jaspers heeft als echte autofanaat gezorgd dat ons tijdens Fame 2007
door de firma Mazon Screen in Heerlen een achttal autoplaten werd geschonken. Deze
platen worden op de auto's bevestigd tijdens de knoeveldagen.
Tijdens Fame nam Jan Hoen de platen in dank aan van de firma Mazon Screen.
Komende verwendagen.
Er wordt thans een aantal 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 !

