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Vooraf
Vandaag is een 100-jarige te gast op sportpark ‘Panningen-Noord’. VV Bieslo is de naam; uit het Limburgse
kerkdorp Beesel. Met meer dan 400 leden is VV Bieslo
een bloeiende vereniging waar plezier en gezelligheid
voorop staan.
Maar tot dusverre vallen de prestaties van de eeuweling
enigszins tegen. Op dit moment staan ze zelfs onder de
beruchte streep in de Vierde Klasse D.
Voor Panningen geldt dat een dergelijke tegenstander
hoe dan ook niet onderschat mag worden. Welkom,
spelers en aanhang van Bieslo op ons sportpark ‘Panningen-Noord’.
Knuurke verwacht een sportieve wedstrijd, die alleszins
het bekijken waard zal zijn..
KNUURKE
In deze Knuurier…
In deze zesde Knuurier van het seizoen en de eerste
van 2020 de nodige vertrouwde rubrieken. ‘Spetters’,
’Gesnapt’, ‘Lelledel’, ‘Zakelijk Bekeken’, ‘Aangenaam!’,
‘Pupil van de week’, enz. hoeft u dus weer niet te missen.
We hebben ook weer ‘Gezonde lessen’ voor u en middels vergeeld materiaal gaan we terug in de tijd. Voor
de denksporters is er weer wat te puzzelen..

Schoolbord

hosse,
de po lonaise
of unne wave,
deze
vastelaovend
gaon wae
fieëste
mét d’n dave!

TOURINGCARBEDRIJF
Industrieterrein 102, Panningen
Tel. (077) 307 70 05
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5923 AL Blerick
Tel. 077 387 06 38
Fax 077 387 42 79
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Spetters

Lelledel

***De wedstrijdbal van vanmiddag werd geschonken
door DE GRUNTEHOOF. Groente en Fruit De Gruntehoof
is gelegen aan de Raadhuisstraat in Panningen. De
zaak heeft een ruim assortiment groenten en fruit van
prima kwaliteit. Met ruim 25 jaar ervaring worden er
dagelijks verse salades, maaltijdsalades, maaltijden en
voorgesneden groenten bereid. Ook kunt u er terecht
voor een groot assortiment aan heerlijke huisgemaakte
soepen, verse fruitsappen, smoothies en ‘slow juice
sapjes’. Op de website vindt u informatie over alle diensten. Indien u nog vragen heeft kunt u deze telefonisch
stellen of door middel van het invullen van een contactformulier. Ook staan de medewerkers voor u klaar in de
winkel waar u natuurlijk van harte welkom bent! Wist
u dat onderzoek aangetoond heeft dat er minder ziekteverzuim optreedt bij medewerkers die elke dag verse
groente en fruit eten? Ook wordt het aanbieden van
fruit op de werkvloer zeer gewaardeerd. Bij De Gruntehoof bestelt u het fruit voor op uw werk, dat iedere
maandag- en woensdagochtend bezorgd kan worden
in de gemeente Peel en Maas. U kunt zelf het assortiment samenstellen of kiezen voor een samengestelde
box. Wanneer u voor de box die samengesteld wordt
door de Gruntehoof kiest, zijn er twee opties beschikbaar. Normaal: 50 Stuks fruit, bestaande uit appels,
peren, mandarijnen, bananen en sinaasappels aangevuld met 1 soort seizoensfruit (€20). Luxe: 50 Stuks
fruit, bestaande uit 3 soorten seizoensfruit aangevuld
met basisfruit (€25). Naast groente en fruit verkoopt
De Gruntehoof ook alles voor bij de barbecue, gourmet
of het buffet. Voor meer informatie kunt u terecht in de
winkel of door telefonisch contact op te nemen. ( www.
groenteenfruitdegruntehoof.nl ) ***Dat de wedstrijdbal de
groenwitten geluk moge brengen! ***Enkele weken geleden
ontviel ons Hein Janssen. Hein was een echte SV-man: jeugdleider, leider, zeer betrokken vrijwilliger en wat al niet meer.
Hein laat een grote leegte achter. De SV is Hein veel dank
verschuldigd en in de kantine wordt het op de doordeweekse
ochtenden nooit meer zoals het was. Dat hij moge rusten in
vrede.***Panningen startte het kalenderjaar 2020 goed door
de lastige klip Horn in de uitwedstrijd van vorige zondag te
omzeilen. Hopelijk krijgt die goede start vandaag een vervolg.
***Nu ik het toch over 2020 heb: Nog de allerbeste wensen.
Dat het voor de groenwitten een bijzonder jaar moge worden.
Het wordt onderhand wel weer eens een keer tijd voor een
feestje. ***De derbytopper tegen buur Kessel werd afgelast.
Straks met een hopelijk lekker voorjaarszonnetje gaan we
een nieuwe poging wagen. ***Prins Dave 1 van de Kuus oeht
Kepèl: Proficiat! Met de vastelaovend zit het wel goed in Panningen. ***In ieder geval beter dan met PSV in Eindhoven…..
***Alaaf! ***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: JUMBO
PANNINGEN. ***Ook vandaag uiteraard de traditionele
loterij. En dat met loten, gesponsord door JUMBO HARALD
EN ILSE VAN BEEK. ***De eerste prijs, een goedgevulde
levensmiddelenmand/tas, wordt volledig gesponsord door
dezelfde wijd en zijd bekende supermarkt aan de Kerkstraat.
De tweede prijs is zoals altijd een luxe bierpakket. Dus doe
mee en steun de supportersclub. ***Bij de wedstrijd tegen VV
GKC/RKHVC in een grijs verleden was de eerste prijs voor dhr.
John Wilmer en de tweede prijs ging naar dhr. Peter Janssen,
wellicht beter bekend als ‘Pierke’. ***LEENDERS GIELEN
ADVISEURS REGIO BANK, DE HOOFDSPONSOR VAN SV
PANNINGEN. LAAT U ADVISEREN. ***Alle jubilarissen van
de SV, gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie: Gefeliciteerd!
***Volgende zondag de misschien nu al cruciale uitwedstrijd
tegen FC Maasgouw. ***Mits Koning Winter geen sneeuw in
het eten gooit…..
KNUURKE

En wederom hebbe we
alweer zoget een maant
van het niewe jaar drop
zitte. Het jaar 2019 is
niet
voorbeigegange
maar gevloge. En de
Sint is reets weer truk
naar Spanje om te
geniete van zeine winterslaap. Met of zonger
zwarte piete. Het fees
is niet meer wat het
gewees is en zal het
waarsjijnlik ook nooits
meer worde. Het is betreureswaardich dat een klijn
groepje zoogehete aktieviste hier in ons lant de dienst
uit kan make. Bale en huile met de pet op. En as je onze
prumjee er zein meening om zauw vrage, dan kan ik
uch het antwoort al zoget voorspelle. Get in de trandt
van ‘Ik hep er geen aktieve herinnering aan’. Ik hep
het hierover omdat ik dat ook reets in de Knuurier van
Panninge tege die van Kessel hat gesgreve. Maar dat
potje ging zowals bekent niet door. Ik hep een beetje
kompassie met PSV en de aanhangers van die klup. As
je ternouwernoot een schemel puntje pakt in de Koel,
ziet het er niet eg goet uit. Prins Deef zal er ook niet blei
mee zein. Ik vraach me ook af of onze Jorrit nag lang in
de ligstad zal voetballe. Ik weet dat hij een eg rootwit
hart heeft. Maar as ze zo met hem bleive solle, kos die
liefde wel eens heel gouw over zein. En dan kome ze
zig daar in IJnthove nag aant kratse waar ze gene jeuk
hebbe. Zo, het is te hope dat die van os vandaag winne
tege Bezel. Dat zein ze ijgelik aan de stank verplicht.
Alsnog zoveel mogelik goets voor 2020 gewensdt. Uw
LELLEDEL

Gesnapt

Knuurke raakt niet uitgesnapt. Ook in de Knuuriers
van jaargang 46 de nodige aandacht voor gewaardeerde adverteerders en sponsoren van SC Knuurke
en SV Panningen. Persoon/bedrijf in kwestie kan gaan
genieten van lekker bakmanschap in de vorm van een
overheerlijke taart of vlaai.
De lekkernij is afkomstig van een onzer adverterende
bakkers uit Kepèl dan wel Blerick. Binnenkort staat
Knuurke op de stoep om het lekkers te overhandigen.
En ook op de website www.svpanningen.nl wordt er
dan uiteraard weer aandacht aan besteed.

Fit met Knuurke

Kiek! van

Ei stimuleert spieropbouw
De consumptie van een ei in zijn geheel is effectiever
voor de spieropbouw na inspanning dan dezelfde hoeveelheid eiwitten uit enkel het witte deel van het ei.
Aan de studie namen tien gezonde mannen deel met
een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Ze voerden tweemaal een krachttrainingsprogramma uit. Direct hierna
kregen ze eenmaal hele eieren te eten en de andere
keer enkel het witte deel van de eieren. Beide porties
bevatten een zelfde hoeveelheid eiwitten (18 gram). Er
werden bloedmonsters en biopten van de spieren afgenomen.
Wat bleek is dat de aanmaak van nieuwe spiervezels
significant groter was na inname van de hele eieren
in vergelijking met de consumptie van enkel het witte
deel van de eieren.
Ondanks een gelijke hoeveelheid proteïnen heeft de
consumptie van eieren in zijn geheel een gunstiger
effect op de spierbouw na krachttraining dan enkel de
inname van eiwit. Blijkbaar komt dit door andere bijzonder voedzame stoffen in de dooier.
Let op! Het advies voor het maximaal aantal eieren
per week is 5, anders ontstaat er risico op een te hoog
cholesterol.
1 Op de 4 volwassenen is inactief
Nieuwe gegevens die in The Lancet Global Health zijn
gepubliceerd, laten zien dat meer dan één op de vier
volwassenen wereldwijd (28% ofwel 1,4 miljard mensen) fysiek inactief is. Dit kan echter oplopen tot één op
de drie volwassenen in sommige landen.

Is de eerste gedachte bij het zien van deze foto ‘Hé,
dat ben ik!’, dan ben jij de gelukkige winnaar van een
Jumbo cadeaukaart ter waarde van €10,-! Jumboondernemer Harald van Beek: ‘’Wij bieden een groot
(lokaal) assortiment, hanteren de laagste prijsgarantie,
de beste service en niet te vergeten de 7 zekerheden!
Heel graag tot ziens bij Jumbo Panningen!’’

Dit onderzoek is een meta-onderzoek, waarin 358
onderzoeken zijn meegenomen vanuit 168 landen met
in totaal 1,9 miljoen deelnemers.
Vrouwen waren minder actief dan mannen, met een
Knuurke steunt:
verschil van meer dan 8% op mondiaal niveau. (23%
mannen versus 31% vrouwen). Opvallend is dat mensen in landen met een hoog inkomen meer inactief zijn
(37%) in vergelijking met landen met een gemiddeld inkomen (26%) en lage inkomens (16%).
Deze gegevens tonen aan dat alle landen prioriteit moeten geven aan nationale acties
om hun omgevingen dermate
in te richten dat ze uitnoJeroen is genezen
digen tot meer beweging,
van kanker.
fysieke activiteit onderJeroen is genezen
steunen en kansen bievan kanker.
den aan mensen van alle
leeftijden en niveaus om
dagelijks actief te zijn.
Het
nieuwe
mondiale actieplan inzake
lichaamsbeweging
stelt als doel om
lichamelijke
inactiviteit met 10%
te verminderen
tegen 2025
en
met
KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.
15% tegen
Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
2030.

Jeroen is genezen
van kanker.
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KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.

Uw steun is dus hard nodig!
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De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam | UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek | Willem-Alexander Kinder- en
Jeugdcentrum Leiden | UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen | Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam | VU Medisch Centrum Amsterdam | Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
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Hoofdsponsor sv Panningen

Zittend: Lars Mestrom, Bas Wilmer, Patrick Joosten, Ramon Sijben, Ivo Geenen, Levi van Dijk, Jordy Nelissen, Dogan Nijssen,
Dion Cuypers, Ton Keijsers, Rowan van den Dungen, Tom Wulms.
Midden: Johan van den Beucken, Peter Nelissen, Chris Cuppen, Bunyamin Özten, Stef Omsels, Peter Manders, Sjaak de Bruijn,
William van Moorsel, Ian Baetsen, Bob Keijsers, Youri van den Hurk, Roger Op Het Veld, Mark Kierkels, Jeroen Beeks,
Laura Rutten.
Staand: Glenn Bremmers, Ward Schatorie, Ruud Maessen, Stef van den Beucken, Illias Amhaouch, Nick Wilmer, Tom Wilmer,
Robin van Osch, William Steeghs, Kevin Dorssers, Frank van Oyen, Idris Pakasa, Roy Cuppen, Remco Litjens, Jan Janssen
Niet op de foto:Tim Litjens, Evert Engels, Matijs Heesen, Jesse Janssen.

Mr. Peter Verlinden

Scharenweg 28

5981 BW Panningen

Tel.: 077 - 306 14 97
Voor lekkere frites, snack naar

”Cafetaria Kerkstraat”
Kerkstraat 23, Panningen
Tel. (077) 307 77 67

Gewoon !
r
‘n goeie slage

markt 73 | Panningen | (077) 306 17 23 | www.slagerijrutten.nl

Geen zin of tijd om te koken?
Kerkstraat heeft voor u de oplossing.

maandag gesloten
dinsdag t/m donderdag 12.00-21.30 uur
vrijdag en zaterdag 11.30-22.00 uur
zondag 12.00-22.00 uur

Openingstijden:

Scoor nu
je wenskaarten, tijdschriften,
boeken en cadeaukaarten
bij Primera Panningen!
Markt 65, 5981 AP Panningen
Tel.: (077) 307 67 59

ook voetballers dragen spijkerbroeken...

Aangenaam

Dorpstraat 93 Maasbree
www.djeenz.nl

Autobekledingreparatie
Banken/stoelframes op maat
Vrachtwagenstoelen/reparatie
Beschermhoezen bedrijfswagens

Dubbelcabine banken
Wanden en kussensets
Bijrijdersbanken/stoelen
Businrichtingprojecten

TOYOTA

GIELEN

lunch | diner | borrel | events

reparatie & onderhoud alle merken focwa-schadeherstel • ruitenservice

Occasions in alle prijsklassen
STATIONSSTRAAT 31 HEYTHUYSEN - TEL. (0475) 49 87 00

www.autobedrijfgielen.nl

Kerkstraat 40, Panningen, tel. (077) 307 50 81

077 306 15 18

Je namen en je bijnaam?
Marcel Fleuren, bijnaam Fleurkuh.
Adres en woonplaats?
Ninnesweg 19, Panningen.
Geboortedatum en -plaats?
26 April 1977 geboren in Panningen.
Uit welke gezinsleden bestaat de familie Fleuren?
Mijn vrouw Lotte en onze jongens Stijn en Jesse.
Welke opleiding(en) heb je gevolgd?
Beroepsonderwijs LBO, MBO, diverse vervolgopleidingen en cursussen.
Waar werk je en wat zijn
hier je werkzaamheden?
Ik ben werkzaam als zelfstandig ondernemer. Fleuren
Solutions is een technisch
advies- en engineeringbureau.
Ik ontwerp installatieconcepten en regeltechnische oplossingen van duurzame energiesystemen voor woningbouw
en utiliteit.
Hoe zag je voetbalcarrière
eruit?
In 1984 ben ik begonnen
in de jeugd van Panningen.
Vanaf 1992 bij de senioren.
Het seizoen 2005/2006 was
mijn laatste jaar als speler
van Panningen 6. Sinds 2019
ben ik jeugdleider van JO103, waarin mijn oudste zoon
speelt.
Waarom ben je destijds
gestopt met voetballen?
Vanwege een langdurige knieblessure. (meniscus)
Wat wil je jouw jeugdteam
nog graag leren?
Techniek, inzicht, doorzetten, positief zijn, maar vooral
hoe leuk voetbal is!
Hoe bevalt het voetballen in Egchel?
Prima! Wij trainen en spelen de thuiswedstrijden in
Egchel. Ik ben inmiddels gewend aan de oranje kleur…
Vertel een leuk voorval uit je gouden jaren in Panningen 6?
De legendarische fotosessie met de voetbalsok, dat was
echt geweldig!
Met welke voetballer kun je jezelf vergelijken?
Poeh…. Stan Valckx?
Heb je nog andere ambities binnen de club?
Op dit moment niet.
Jouw speciaal voetbalmoment?
Kampioenschap met Panningen 6.
Voorspel de uitslag tegen Bieslo?
3 – 1.
Andere hobby’s behalve voetballen?
Motoren, fietsen, zwemmen, wandelen, klussen en tuinieren.
Typisch Marcel Fleuren?
Komkommerschijfjes met satésaus.
Je goede en mindere karaktereigenschappen?
Goede: Vriendelijk, doorzetten, sympathiek.
Minder: Te weinig geduld
Waar en wanneer heb je Lotte leren kennen?
Tijdens uitgaansperiode in Helden en kermis Meijel.
Vanaf 2001 zijn we samen.
Je favoriete plekje in of rondom het huis?
Op de bank of buiten in de tuin.

Het mooiste ‘Marcel’-moment?
De eerste keer de openbare weg op met mijn zelfgebouwde caféracer.
Je favoriete TV-programma’s?
Wie is de Mol? Expeditie Robinson. Eigen huis & tuin.
Het perfecte plaatje.
Wat staat bovenaan op je ‘to do list/bucketlist’?
Orka’s spotten in Alaska staat bovenaan op de lijst!
Heb je vakantieplannen in het verschiet?
Jazeker, met mijn gezin naar een leuk vakantiepark in
Duitsland of Oostenrijk.
Wat kook en eet je het
liefst?
Italiaans, Aziatisch en Hollandse kost; boerenkool met
rookworst. Bloemkool met
braadworst.
Van welke muziek word je
blij?
Rockmuziek.
House
90’s.
Hard
core classics. Lounge &
relax. Pop.
Je grootste blunder ooit?
Kan ik me niet herinneren.
Wat wil je graag voor het
eind van dit jaar bereikt
hebben?
Dat mijn voetbalteam als een
echt team samenspeelt en plezier heeft.
Waardoor raak je geïnspireerd?
Door nieuwe innovaties en
gadgets.
Welke grote beslissing heb
je onlangs genomen?
Heb mijn baan opgezegd en
ben voor mezelf begonnen.
Typeer Luc Verbong.
Geweldige kerel, gezellig, droge humor, veul sjaele
wazel en een vriend vanaf de basisschool.
Welk leesgerei zou je iedereen aanraden?
Je leven op orde. Symplify your life.
Als ik zeg ‘De Breurkes’, dan zeg jij?
Luudje en René, good bezig jónges!
Je favoriete uitgaansgelegenheid?
Goeie live muziek in de kroeg of ergens op een festival.
Wat zou je gaan doen als je een carrière-switch
kon maken?
Heb ik recent al gemaakt, maar anders zou het onderwijs of horeca worden.
Welke sport is helemaal niet jouw ding?
Wielrennen. Heb er niks mee.
Om wie of wat moet je altijd hard lachen?
Cabaretier Ronald Goedemondt, lekkere platte humor.
Wat trekt jou enorm aan?
Goed en zonnig weer; lekker buiten leven en genieten.
Je favoriete sociale media?
Linkedin en Facebook.
Waar word je stiekem heel blij van?
Motorrijden.
Hoe volg jij komende zomer het EK?
Samen met mijn vrienden vanaf de bank of via een
groot scherm in de kroeg.
Welk jaartal zou je nog eens over willen doen?
Het jaartal 2000.
Waarom? Lees dan het hele interview
(Het volledige interview staat op: www.svpanningen.nl)

Wedstrijd Informatie
Selectie PANNINGEN

Selectie BIESLO

selectie: Jordy Nelissen, Dogan Nijssen, Levi van Dijk,
Illias Amhaouch, Matijs Heesen, Evert Engels, Youri vd
Hurk, Patrick Joosten, Remco Litjens, Lars Mestrom, Frank
van Oyen, Robin van Osch, William Steeghs, Jeroen Beeks,
Stef van den Beucken, Kevin Dorssers, Ivo Geenen, Mark
Kierkels, Tim Litjens, Stef Omsels, Idris Pakasa, Bas Wilmer,
Tom Wulms, Chris Cuppen, Bob Keijsers, Rowan van den
Dungen, Ramon Sijben, Chris Cuppen, Dion Cuypers, Tom
Wilmer, Bunyamin Özten, Ward Schatorie, Nick Wilmer,
Tom Keijsers, Ruud Maessen, Roger Op Het Veld.
nieuw: Levi van Dijk, Rowan van den Dungen, Ramon
Sijben, Chris Cuppen, Dion Cuypers, Tom Wilmer,
Bunyamin Ötzen, (Allen eigen Jeugd) Tom Keijsers, Ward
Schatorie (Lager elftal)
gestopt/lager: Bram Leenders, Lick Lenz, Joey Bodde
(Lager elftal) Tom van den Beucken, Siem Janssen
(gestopt).
trainer: William van Moorsel (1e seizoen).
assistent trainer: Sjaak de Bruyn
keeperstrainer: Peter Manders
fysiotherapeuten: Laura Rutten, Jesse Janssen.
leiders: Peter Nelissen (Jan Janssen).
assistent-scheidsrechter: Jan Janssen.
trainer 2e: Ian Baetsen
assistent grensrechter: 2e Glenn Bremmers
leider 2e: Johan van den Beucken

selectie: Stan Bessems, Ruud v. Deurzen, Twan
Haenen, Arthur Hannink, Thom Heijman, Thomas
Heldens, Bas Hogenbosch, Tim Henderiks, Luuk
Meerts, Juul Niessen, Hans Reijnders, Noud
Schoolmeesters, Ron Sillen, Bas de Vlieger, Sjuul Beek,
Jasper Ebus, Gijs v. Kruchten, Rewald Peeters, Stan
Pouls, Yoeri Puts, Ynze Puts, Daan Reijnders, Johan
Sloezen, Jeroen Luttels, Job Nijssen, Sef Brouwers,
Sander Geerlings, Jeroen v. d. Groenendaal, Lucas
Peeters, Michiel Peeters, Nick Wijnands.
nieuw: Rewald Peeters, Johan Sloezen (lager team).
Krijn Jutting (eigen jeugd).
vertrokken/gestopt: Siem Hillekens.
trainer: Rik Driessen (2e seizoen).
verzorger: Noud Schoolmeesters.
leiders: Nico Steeghs en Piet Geerlings.
assistent-scheidsrechter: Jop v.d. Boel.

SV Panningen (oorspronkelijke naam ‘Concordia’) werd
opgericht op 1 mei 1927. De clubkleuren zijn groen en
wit. Thuiswedstrijden worden gespeeld op sportpark
‘Panningen-Noord’. De in 1973 opgerichte supportersclub KNUURKE staat al 46 jaar als een BEER achter de
Kepèlse groenwitten. Het programmablad DE KNUURIER
(24 pagina’s) is toe aan de 46e jaargang.

Voetbalvereniging VV BIESLO werd opgericht op
5 augustus 1919 en vierde verleden jaar dus het
honderdjarig bestaansfeest. De clubkleuren komen
ons bekend en vertrouwd voor: groen en wit. VV
Bieslo speelt haar thuiswedstrijden op sportpark ‘De
Solberg’ aan de Antoniusstraat te Beesel.

HOOFDSPONSOR SV PANNINGEN:
LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK

HOOFDSPONSOR BIESLO:
HOUT IMPORT REUVER
.

Stand Vierde klasse D

Uitslagen 19 januari
HORN – PANNINGN...................................... 0-2
VV Kessel – TSC 04 ........................................1-0
Reuver – Fc. Maasgouw.....................................0-4
Koningslust – Bevo

........................................3-1

Roggel – DES Swalmen.....................................3-2

Programma 25 januari

1. Fc Maasgouw*

11

2. Panningen

11 08 00 03 24 26-11

3. EMS

11

07

03 01

24

35-23

4. Sv Roggel

12

06

02 04

20

24-26

5. Vv Kessel

10

05

03 02

18

22-11

6. TSC 04

10

06

00 04

18

26-18

7. DES Swalmen

12

05

01 06

16

24-26

8. RKESV

11

04

03 04

15

26-30

9. Koningslust

11

04

01 06

13

22-28

27

36-16

10. Horn

12

04

01 07

13

18-19

Vv Kessel – Bevo

........ - ........

11. Bevo

10

03

00 07

09

21-32

Koningslust DES Swalmen

........ - ........

12. Reuver

10

03

00 07

09

18-32

Reuver – RKESV

........ - ........

13. Bieslo

10

02

02 06

08

20-22

EMS – vv Roggel

........ - ........

14. Vv GKC/RKHVC

11

01

02

05

17-41

Vv GKC/RKHVC – Horn

........ - ........

* winnaar 1e periode

TSC 04 – Fc Maasgouw

........ - ........

Fc Maasgouw – Panningen

........ - ........

RKESV – vv Kessel

........ - ........

Bieslo – EMS

........ - ........

Bevo – vvGKC/RKHVC

........ - ........

08

Stand Tweede Periode

Programma 2 februari

1. Fc Maagouw

03

2. Panningen

03 03 00 00 09 05-01

3. Vv Roggel

04

03

00 02

09

11-09

4. EMS

03

02

01 00

07

09-05

5. Vv Kessel

02

02

00 00

06

03

00 00

09

14-02

05-00

Roggel – TSC 04

........ - ........

DES Swalmen – Reuver

........ - ........

6. Koningslust

03

02

00 01

06

09-05

........ - ........

7. DES Swalmen

04

02

00 02

06

12-11

8. Horn

04

01

01 02

04

06-06

9. TSC 04

02

01

00 01

03

03-02

10. RKESV

03

01

00 02

03

03-08

11. Bieslo

02

00

00 02

00

00-04

12. Bevo

03

00

00 03

00

04-11

13. Vv GKC/RHVC

03

00

00 03

00

01-09

14. Reuver

03

00

00 03

00

03-12

Horn – Koningslust

Wedstrijdbal geschonken door

Alwie Reijnen (alreynen@home.nl)
Ves Meulemans (s.meulmans@home.nl)
Dave vd Beucken (davevdbeucken@hotmail.com)

02

........ - ........

SCHEIDSRECHTER:
Dhr. A.F.M.M. Linders.
(Naam scheidsrechter zoals altijd
onder voorbehoud)
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS:
Dhr. Jan Janssen (Panningen) en
Dhr. Jop v.d. Boel (Bieslo).

Voor slechts € 12,- per jaar!

00

Panningen – Bieslo

Arbitraal trio

Lid worden van Knuurke?

09

Toekomst van Panningen

Al 40 jaar uw kantoor compleet!
www.heldense.nl

Voordelig.
Vakkundig.
Vertrouwd.

Tegelzetbedrijf
Jan Janssen
Jan Janssen
Voor al uw tegelwerk 

AutoArena
J.F. Kennedylaan 20, Panningen

Nijverheidsstraat 13
5981 TV
Panningen
077-3075174
06-12138111

JO11-1

Pupil van de week

Hallo! Mijn naam is Rowin Hendrix en ik woon op
Zelen 5 in Panningen. Mijn ouders zijn Ruud Hendrix
en Tamara van den Munckhof. En mijn bonuspapa
heet Chris Meulendijks.
Ik voetbal in de JO9-1 en mijn trainers zijn Sandor
en Bram. Als ik voetbal doe ik meestal verdedigen,
maar ik kan ook heel goed aanvallen. Ik moet nog
wel een klein beetje oefenen op dribbelen.
Ajax is mijn favoriete club en David Neres vind ik de
allerbeste. Mijn favoriete spel is Demolition Derby 2.
Ik kijk op YouTube ook graag naar GTA. Bouwen vind
ik het leukste schoolvak en rekenen vind ik maar
saai.
Later als ik groot ben wil politieman worden. Als ik
thuis ben, hoop ik altijd dat we pizza gaan eten want
dat vind ik super lekker. Rode kool vind ik heel erg
vies.
Vanmiddag betreedt Rowin aan de hand van de Panningencaptain de grasmat van ‘Panningen-Noord’.
Onder zijn arm een bal en in zijn hand een € 5,00
giftcard van INTERTOYS PANNINGEN. De bal is
bestemd voor de jeugdafdeling.

druk en ont werp
startpunt voor communicatie

.biz

Dé specialist in
restauratiewerk...

www.chroomtechnologie.nl
Molenweg 17b
5953 JR Reuver (NL)
Industrieter. Molenveld

Tel. (077) 474 58 16
info@chroomtechnologie.nl

Loosteeg 19a, Panningen
Telefoon (077) 3078642
www.janssenuitvaart.nl

dames- en heren

Salon
Van Nisselroy
Kerkstraat 56, telefoon (077) 307 12 87

Thijs Reijnen B.V.
Rijksweg A67 (E34)
Europaweg 21, Venlo
tel. (077) 472 31 10
mail: info@thijsreijnenbv.nl

Lid worden van Knuurke?
Voor slechts € 12,- per jaar!
Alwie Reijnen
(alreynen@home.nl)
Ves Meulemans
(s.meulmans@home.nl)
Dave vd Beucken
(davevdbeucken@hotmail.com)

Zakelijk bekeken
SIERBESTRATINGGEVELSTENEN
TUINHUIZENNATUURSTEEN
Maasbreeseweg 4
5981 NB Panningen
T 077 3071471 info@heldensesteenhandel.nl
www.heldensesteenhandel.nl

Markt 46
59 8 1 A P P a n n i n g e n
077 463 43 44
i n f o @ m i s t e ra n d m i s s e s . n l
w w w . m i s t e ra n d m i s s e s . n l

Knuurier Door De Jaren Heen
De man langs de lijn; vaak een betweter maar o zo belangrijk als steunpilaar als het nodig is.

Online bestellen ook mogelijk in de winkel
En je bestelling ophalen op het moment
dat het jou uit komt!
R a a d h u i s s t r a a t 5 , P a n n i n g e n Te l . ( 0 7 7 ) 3 0 6 0 2 8 7

L I M B U R G S E
BOUWMATERIALENHANDEL BV

Industrieterrein 9E
5981 NK Panningen
Tel: 077-3066190
Fax: 077-3066199
Vennootstraat 13
5804 CN Venray
Tel: 0478-516632
Fax: 0478-516052
E-mail:
info@limburgsebouwmaterialen.nl
Website:
www.limburgsebouwmaterialen.nl

alle
financië
le
en
verzeker
ingszaken

Wietelweg 1 Panningen (077) 307 16 01
info@bouten-groep.nl bouten-groep.nl

Puzzel pagina

Knudoku
Hij is er nog steeds. DE puzzelrage van de laatste jaren.
Gewoon even lekker in- of ontspannen, waar en wanneer u maar wilt. U hoeft ook geen oplossingen of te
winnen prijzen te verwachten. Gewoon KNUDOKNU!
Spelregels kwijt? Vul de diagrammen zo in dat in elke
rij, elke kolom en elk vierkant van 3 x 3 vakjes alle cijfers van 1 t/m 9 precies één keer voorkomen.

Kom op, naar Primera
Panningen
Primera Panningen, het uitgelezen adres voor wenskaarten, tijdschriften, boeken en cadeaukaarten..
Gesnapt persoon wordt verzocht om persoonlijk met
deze Knuurier op korte termijn naar Primera Panningen aan de Markt in Panningen te gaan. Nu alvast veel
leesgenot gewenst!

