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Vandaag begint het weer. Het echte werk, de strijd om 
promotie en degradatie. De resultaten in de oefenperi-
ode en in de beker waren hoopgevend. Echter: resul-
taten uit het verleden zijn geen enkele garantie voor 
de toekomst. Toch schatten we in en hopen we er op, 
dat onze groenwitten mee gaan doen in de strijd om 
promotie. Knuurke wenst iedereen die bij SV Pannin-
gen betrokken is een prachtige competitie toe; laten 
we hopen dat het virus geen roet in het eten gooit. 
Voor nu: ook een hartelijk welkom voor onze gasten uit 
Arcen; ook jullie wenst Knuurke een fijne wedstrijd toe.

KNUURKE

In deze Knuurier…
In deze eerste Knuurier van het postcoronatijdperk de 
nodige vertrouwde rubrieken. ‘Spetters’, ’Gesnapt’, ‘Lel-
ledel’, ‘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 denkspor-
ters is er weer wat te puzzelen.

Van de drukker
Deze eerste Knuurier ziet er even iets anders uit. Het 
binnenwerk is in zwart-wit (maar dat was u al opgeval-
len). Geen nood; de volgende zijn weer gewoon in kleur. 
Er was even geen tijd om de voordruks op tijd klaar te 
hebben. Dat is de eenvoudige verklaring.

Pfizer
Janssen
Moderna

AstraZeneca
Spoetnik
Knuurke

Jaargang 48, nummer 1, seizoen 2021 - 2022
Zondag 26 september 2021, uitgegeven door supportersclub Knuurke



Spetters Lelledel

Knuurke raakt niet uitgesnapt. Ook in de Knuuriers 
van jaargang 48 de nodige aandacht voor gewaar-
deerde 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.

Gesnapt

van Boerlostraat 2
5923 AL Blerick

Tel. 077 387 06 38
Fax 077 387 42 79

Markt 26 • 5981 AP, Panningen • Tel. (077) 306 06 99 •www.guuswokkeopticien.nl

Industrieterrein 102, Panningen
Tel. (077) 307 70 05

TOURINGCARBEDRIJF

Hehe, daar gaan we 
weer. Wat hebbe we tog 
een duistere periejode 
agter de ruk. Ik hep 
zelluf gelukkich geen 
korona gehat. Toen de 
pandemie op zijn ergst 
was, hep ik me zelluf 
zoget opgeslote en er 
kwam ook gene ster-
veling binne. De boots-
gappe werde voor de 
deur gezat en mein haar 
hep ik engkele male zelf 
geknip. Het zach er niet uit, maar dat zach tog niemant. 
Voor de zoveelste keer wilde ik stoppe met get meimere 
in de Knuurier. Maar nu ben ik ijgelik tog wel blei dat ik 
weer een kontrakt hep getekent. Hep ik teminste weer 
get om heng en kan ik mein scherp licht over heel wat 
zake late scheine. 
Ik ben blei dat we niet digt bei de Maas wone. Wat 
hebbe die mensen daar in het zuide en ook in Pruises 
en Belsj tog weer mee moete make. En vele van hen 
zitte nag steets in de rotzooi. Wie ook in de rotzooi 
zitte? De mense in Afgaaniestan. Ge zult er maar wone 
en geklijneert, geslage of zelfs omgelegt worden door 
die van de Talieban. Dan hebbe wei het hier zo slegt 
nag niet. Alhoewel, in Den Haag kunne ze d’r ook get 
van. Wichter zein het en angers niks. Trauwes, ze moge 
ook gans kappe met alles. We hebbe momenteel ijgelijk 
geen egte regering en alles gaat gewoon door. Kaag 
hoop ik voorlopich niet meer te zien. Maar die wens zal 
wel niet in vervulling gaan.

LELLEDEL 

***De wedstrijdbal van vandaag werd geschonken door SUP-
PORTERSCLUB KNUURKE. Dat is een traditie en tradities zijn 
er om in stand te houden en niet om overboord te gooien. Zo, 
dat kan menigeen zich in de oren knopen.*** Dat de wed-
strijdbal de groenwitten geluk moge brengen! ***Knuurke 
was trouwens nog meer in het  nieuws en wel erg positief. 
Niet meegekregen? De penningmeester van de SV kan u er 
alles over vertellen en elders in dit blad ook nog info. ***Wat 
de Knuurier betreft, starten we vandaag met jaargang 48. 
Jaargang 47 was er een die ons nog lang zal heugen. Slechts 
2 Knuuriers werden er uitgebracht. En de reden zal u bekend 
zijn. ***Covid 19, corona zo u wilt, heeft er voor gezorgd dat 
niets meer echt wordt zoals het ooit was. Dit is niet de plek 
om daar al te diep op in te gaan. Ik hoop van harte dat alles 
over een tijdje weer redelijk normaal wordt en dat we weer 
allemaal kunnen genieten van wat het dagelijks leven ons te 
bieden heeft. Ook mijn oprechte medeleven voor iedereen 
die een naaste of geliefde verloor door het verschrikkelijke 
virus. ***Wat is er toch veel gebeurd in het voetballoze tijd-
perk. Te veel om op te noemen en op alle gebieden en in 
alle geledingen. ***Vandaag pakken we de draad weer op en 
gaan ‘gewoon’ aan een nieuwe competitie beginnen. Naard 
Vaes is onze nieuwe trainer en als hij dat ambt met dezelfde 
ambitie invult zoals hij dat ook deed als voetballer bij de SV, 
dan ben ik niet bang voor de toekomst ***HOOFDSPONSOR 
VAN KNUURKE: JUMBO PANNINGEN. ***Jarenlang werd de 
bal die door de ‘Pupil van de week’ naar de middenstip gedra-
gen werd, gesponsord door Intertoys Panningen. Heel veel 
dank daarvoor. Vanaf vandaag wordt die bal telkens geschon-
ken door Knuurke, door mij dus.***Ook vandaag bij de 
aftrap van het nieuwe seizoen uiteraard de traditionele loterij. 
En dat met loten, gesponsord door JUMBO HARALD EN ILSE 
VAN BEEK. ***De eerste prijs, een goedgevulde  levensmid-
delenmand/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 Jumbo loopt momenteel 
de ‘Spek-de-kas-actie’. Het boxnummer van SV Panningen: 
84. WARM AANBEVOLEN. ***Wie de winnaars van de lote-
rij waren bij de allerlaatste thuiswedstrijd? Ik weet het echt 
niet meer. Ik hoop wel dat de gelukkigen destijds hun prijs 
in ontvangst hebben mogen nemen. ***LEENDERS GIELEN 
ADVISEURS REGIO BANK, DE HOOFDSPONSOR VAN SV PAN-
NINGEN. LAAT U ADVISEREN. ***Snapt u nog iets van de 
‘wisselstrategie’ van Roger Schmidt, de trainer van PSV? Zo 
ja, dan bent u waarschijnlijk de enige. En dat is niet bepaald 
iets om trots op te zijn.***Iedereen krijgt de hartelijke groe-
ten van Neerke Munnecom. Onze voormalige succestrainer 
kwakkelt momenteel behoorlijk met zijn gezondheid. Vanaf 
deze plaats nogmaals: Beterschap, vrundj! ***Vandaag dus 
tegen DEV-Arcen ***Van Mario Valckx, telg uit de bekende 
voetbalfamilie, kregen we nog wat leuke weetjes die ik u niet 
wil onthouden. De opponenten van vandaag speelden voor 
het laatst tegen elkaar in het seizoen 2010-2011. Het betrof 
een duel in de 2e ronde van de KNVB-beker. Het werd 3-3 en 
Panningen won na strafschoppen. In competitieverband werd 
er voor het eerst tegen elkaar gespeeld in het seizoen 1938-
1939. En de laatste wedstrijd vond plaats in de Derde Klasse 
van het seizoen 1963-1964. In Arcen werd het 5-1 voor (toen 
nog) RKDEV en in Panningen namen de groenwitten met 5-2 
revanche. Panningen werd uiteindelijk kampioen met 6 pun-
ten voorsprong op Venlo. (22  15  4  3  34  44-23). In totaal 
(uit en thuis) speelden de ploegen 26 keer tegen elkaar. DEV 
won 10 keer, Panningen 11 keer en 5 keer werden de punten 
gedeeld.***Dat het vandaag het begin mag worden van een 
mooi seizoen zonder problemen van buitenaf. Daar zitten we 
immers voorlopig niet meer op te wachten! 
KNUURKE 



Jeroen is genezen
van kanker.

KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. 

Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. 

Uw steun is dus hard nodig!

 www.kika.nl - Giro 8118

De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam | UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek | Willem-Alexander Kinder- en 
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Knuurke steunt:

Kiek! van  

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,-! Jumbo-
ondernemer 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!’’

Fit met Knuurke

 dierenspeciaalzaak

  woonaccessoires en 
cadeau-artikelen

Van intentie naar Leefstijl transformatie

WAT?
Waar begint het worden van een kampioen in de sport? 
Waar start het behalen van een diploma of waar de ont-
wikkeling van een expertise? Ons brein is de ‘schuldige’. 
Vanaf 100.000 jaar geleden kregen wij ‘Homo Sapiens’ 
er een denkend brein bij, onze neocortex, waardoor we 
over de toekomst konden gaan denken.

Vanaf dat moment konden we een doel bedenken, iets 
willen en door de creatieve capaciteiten van dit brein, 
konden we er ook een plan voor maken, bedenken hoe 
we dat doel zouden gaan bereiken. Als we dat doel 
daarna aandacht bleven geven en ons plan ook daad-
werkelijk zouden uitvoeren, dan konden we met behulp 
van dit brein dingen veranderen, ontwikkelen, creëren 
en dat gebeurde dan ook.

Het resultaat? Kijk maar eens om je heen, alles wat je 
ziet wat van materie is, is bedacht in de neocortex van 
een mens. Het is bedacht, er is een plan voor gemaakt, 
het heeft aandacht gekregen en is gerealiseerd. Zo 
is het ook gegaan met die kampioen in de sport, het 
behalen van een diploma en het ontwikkelen van een 
expertise. 
Er was eerst dat idee van kampioen willen worden, 
een vak leren of een diploma behalen, een expertise 
ontwikkelen en dit stuk schrijven. Vanuit een idee kan 
ons cognitieve neocortex brein best een plan maken en 
door focus kan de uitvoering ervan dan best snel gaan.

WAAROM?
Elk nieuwjaar maken miljoenen mensen goede voorne-
mens en de wetenschap leert ons dat slechts 3 tot 8% 
van ons, de doelen die we dan stellen ook bereiken. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat we het doel niet helder 
genoeg stellen en onszelf onvoldoende tijd gunnen om 
het nieuwe gedrag tot een gewoonte te ontwikkelen. 

We hebben namelijk nog twee breinen, ons reptielen-
brein en ons zoogdierenbrein. Die twee houden van 
gemak en routine en willen het liefst alles houden bij 
het oude. Dus als je graag iets wil, dan zit het nog niet 
automatisch in je systeem, en zitten die twee je in de 
weg.

HOE?
Hoe pak je dat dan aan en bereik je toch je resultaat? 
Allereerst door je doel helder te formuleren. Wat pre-
cies en wanneer? Maar bedenk ook hoe je dat gaat 
bereiken, anders gebeurt er nog steeds niet veel en val 
je de dag erna alweer in je oude routine. 
Bedenk dus niet alleen wat, maar ook hoe, wat moet 
je er elke dag voor doen en maak dat gerust ook spe-
cifiek. Om dan niet alsnog terug te vallen is het goed 
om voor jezelf triggers in te bouwen in je dagelijkse 
leefpatroon. Want voor je het weet, ben je het gewoon 
weer vergeten.

Nog een tip
Samen met iemand de uitdaging aanpakken vergroot 
de kans op behalen enorm
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Markt 65
Panningen

Boeken
Tijdschriften
Wenskaarten
Kantoorartikelen
Schoolartikelen
Cadeauartikelen

Mr. Peter Verlinden
Scharenweg 28

5981 BW Panningen

Tel.: 077 - 306 14 97

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

Gewoon 
‘n goeie slager!

Voor lekkere frites, snack naar

”Cafetaria Kerkstraat”
Kerkstraat 23, Panningen

Tel. (077) 307 77 67

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

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag 16.00 – 21.00uur
woensdag t/m zaterdag 12.00 – 21.00uur

zondag 16.00 – 21.00 uur

Steenfabriek Engels Helden bv
Steenstraat 8b

5981 AE  Panningen

Tel.: (077) 306 04 95
Fax: (077) 306 01 05

   : @engelsbaksteen
E-mail: panningen@baksteen.nl

www.baksteen.nl

eersteklas gevel- en straatbakstenen
voor een duurzame leefomgeving.
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077 306 15 18

lunch | diner | borrel | events

GIELEN
reparatie & onderhoud alle merken focwa-schadeherstel • ruitenservice

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

www.autobedrijfgielen.nl

TOYOTA

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

Autobekledingreparatie
Banken/stoelframes op maat
Vrachtwagenstoelen/reparatie
Beschermhoezen bedrijfswagens

Dubbelcabine banken
Wanden en kussensets
Bijrijdersbanken/stoelen
Businrichtingprojecten

    

     Dorpstraat 93    Maasbree
      www.djeenz.nl

ook voetballers dragen spijkerbroeken... Aangenaam

Je paspoortnamen en heb je een bijnaam?
Naard Vaes en zoals Wiet Leenders mij ooit noemde na 
een met 2-7 verloren wedstrijd: ‘De Blonde Pijl’.
Adres en woonplaats?
Ik kijk uit op de Lindeboombrouwerij in Neer dus. 
Geweldig dorp van de Kwiebusse, maar mijn hart ligt en 
blijft toch echt in Neijwieërt.
Je geboortedatum?
1 december 1981. Prima bouwjaar. De 4 komt helaas 
wel in zicht.
Uit welke gezinsleden 
bestaat huize Vaes?
Huize Vaes bestaat uit Naard 
en Maartje. Hopelijk nog ooit 
uitbreiding van de familie. 
Waar ben je geboren en 
getogen?
Geboren in Wieërt in het zie-
kenhuis. Getogen in Neijwieërt 
en eetcafé ‘De Kleine Winst’.
Welke opleiding(en) heb je 
gevolgd?
CIOS Sittard, Academie Licha-
melijke Opvoeding (ALO) Sit-
tard.
Waar werk je, wat voor 
bedrijf is ’t en wat doe je 
daar?
Ik ben werkzaam op VSO de 
Ortolaan – SO de Widdonck-
school Heibloem. Wij zijn een 
school voor leerlingen met 
gedragsproblemen. Tot dit 
schooljaar vijf dagen per week 
gymdocent. Dit schooljaar zal 
ik twee dagen gymlessen ver-
zorgen en drie dagen ga ik 
externe stages begeleiden van 
leerlingen van de Ortolaan.
Vertel eens een leuk voorval op de werkvloer?
Een leerling van de Ortolaan Roermond waar ik jaren 
heb gewerkt. Een collega keek naar buiten en zag dat 
zijn auto op een andere plek stond dan waar hij deze 
in de ochtend had geparkeerd. Na het bekijken van de 
camerabeelden bleek deze leerling van 16 jaar de auto 
even voor een boodschapje te hebben geleend. Moet 
kunnen toch!?
Hoe ziet je voetbal- en trainerscarrière eruit?
Ik heb alle jeugdelftallen van Merefeldia uit Nederweert 
doorlopen. Met als hoogtepunt het kampioenschap in de 
A-jeugd met een gouden lichting die nog jaren in Mere-
feldia 1 heeft gespeeld. Mijn eerste seizoen als senior 
in het 2e team van Merefeldia gespeeld. Na dat eerste 
jaar vast in het 1e team van Merefeldia met als hoogte 

-en dieptepunt het kampioenschap in de Vierde Klasse 
in een beslissingswedstrijd tegen HVV Helmond. Deze 
wedstrijd werd gestaakt en eindigde met tien politiewa-
gens en twee ambulances. Zo’n uniek kampioenschap 
hebben weinig mensen meegemaakt. 
Vervolgens naar SV Panningen in de Eerste Klasse. Ik 
heb gelukkig nog op ‘De Dèl’ mogen spelen. Tevens 
enkele jaren zaalvoetbal gespeeld bij ZVV ’t Brökske 
in Nederweert. Na terugkomst bij Merefeldia mijn rech-
ter voorstekruisband afgescheurd. Meer dan een jaar 
moeten revalideren en vervolgens mijn linker voorste 
kruisband afgescheurd. Toen was het helaas gedaan op 
dat niveau. Op dit moment, als het past, speel ik bij 
de zaterdagveteranen van RKSVN of Merefeldia 3. Bij 

RKSVN speel ik o.a. samen met de trainer van Helje 
Dörp. Rob en ik kunnen overigens prima door één deur. 
Bij M3, inmiddels een begrip zonder arrogant te willen 
zijn, speelt ook good old Thijs Doensen die jaren bij SV 
Panningen heeft gespeeld. Echter haalt de leeftijd ons 
helaas ook in. We willen wel, maar langzaam komen 
de gebreken bij ons oudjes naar boven. Zeker tegen 
de jonkies. We zijn er daarom bang voor dat we een 
zwaar seizoen tegemoet gaan met M3. Als trainer alle 
jeugdteams in alle leeftijdscategorieën van Merefeldia 

getraind en nog twee jaar als 
jeugdtrainer actief geweest 
bij de B- en A -jeugd van SV 
Laar in Weert. Als senioren-
trainer twee jaar hoofdtrainer 
van RKESV uit Ell geweest in 
de Vierde Klasse. Een jaar 
assistent-trainer van SV Laar 
geweest onder Eric Caasen-
brood in de Derde Klasse. En 
vier jaar hoofdtrainer van de 
Eindse Boys uit D-Indj (Neder-
weert-Eind) in de Vijfde Klasse. 
Eindse Boys is een geweldige 
vereniging! Wellicht komt 
dit goede gevoel bij D-Indj 
ook door het mooie groenwit.  
Jammer dat we het niet heb-
ben mogen afmaken. 
Je sterke en zwakke pun-
ten als voetballer?
Zwakke punten:
- Aangespeeld worden met een 
man in de rug.

- Ik dacht soms sneller dan ik 
kon handelen, waardoor de 
uitvoering zeker als jonkie erg 
rommelig was.

- Ik was geen echte killer voor de goal. De makkelijkste 
kansen miste ik en de moeilijkste scoorde ik.

- Slechte verliezer.
Sterke punten:

- Snelheid.
- Op snelheid met bal.
- Het geven van assists. 
- Een enorme drive en doorzettingsvermogen. 
- Winnaarsmentaliteit. 
- Teamplayer!
Hoe ben je beide keren bij SV Panningen terecht 
gekomen? 
Als voetballer werd ik gescout door SV Panningen met 
John Versleeuwen als hoofdtrainer. Destijds in de Eer-
ste Klasse. Geweldige man, die John. Niks aan gelogen! 
Het betalen was destijds gedaan. Hierdoor speelde ik 
met bijna enkel Kepèlse jongens. Tot op de dag van 
vandaag geen spijt van gehad. Als hoofdtrainer kwam 
ik hier via Bart Stevens. Bart en ik hebben vooral veel 
contact gekregen via John Kalders (oud-trainer jeugd 
Panningen en Panningen 2). En wellicht dat onbewust 
het biertje op Moulin Blues Ospel het laatste zetje is 
geweest.
Waar ligt voor jou de trainers-uitdaging?
Het overbrengen van kennis die in het veld zichtbaar 
wordt. Gewoon lekker voetballen, veel automatismen 
inbouwen met spelvreugde. Dat supporters zich kunnen 
identificeren met de eigen jongens. Niks belangrijker 
dan herkenbaarheid voor een dorp.
(Het volledige interview staat op: www.svpanningen.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)

Wedstrijd

Wedstrijdbal geschonken door

Informatie

selectie: Edvin Besic, Baer Brueren, Sjoerd Brands, 
Joppe Cup, Sam Derks, Wesley v. Helden, Ricky 
Hermkes, Stijn Hoogveld, Givan Hegger, Stijn 
Craenmehr, Rowan Houben, Guus Knelissen, Lars 
Lagarde, Bjorn Lagarde, Guus Lamers, Bas Schreven, 
Jordy Valckx, Tim Verbeek, Sergio v. Well, Bram 
Wennekers.
nieuw: Stijn Craenmehr, Givan Hegger (eigen jeugd).
vertrokken/gestopt: Rick Broeren (lager elftal).
trainer: Roel Verberk (5e seizoen).
verzorger: ?
leiders: Mario Valckx, Hans Renkens.
assistent-scheidsrechter: Bram Timmermans.

DEV-Arcen (Heel lang RKDEV en daarvoor zelfs 
RKVVDEV/Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Door 
Eendracht Verkregen)) werd opgericht op 9 februari 
1920 en werd dus in coronajaar 2020 liefst een eeuw 
oud. Er is dus nog wat te vieren in Arcen. De clubkleu-
ren van DEV zijn groen en geel. De thuishaven van de 
vereniging is het prachtige sportpark ‘De Hondskamp’. 
De bekendste Arcense voetbalzoon is Stan Valckx.

HOOFDSPONSOR DEV-ARCEN:
HOTEL ARCEN DE OUDE HOEVE.

Selectie DEV-ARCEN 

selectie: Matijs Heesen, Nick Wilmer, Tom Wilmer, 
Bas Wilmer, Jordy Nelissen, Tom Wulms, Ramon 
Sijben, Roy Cuppen, Chris Cuppen, Samed Erus, 
Jawhar El Hafedi, Robin v. Osch, Anas Asamghi, 
Maurice Sijben, Lars Nijssen, Rens Janssen, Rowan 
v.d. Dungen, Dion Cuijpers, Tom Engels, Youri 
v.d. Hurk, Mark Kirkels, Roger Op het Veld, Stef 
Omsels, Tim Litjens, Ivo Geenen, Maarten Kessels, 
Ilias Amhaouch, Jeroen Beeks, Stef v.d. Beucken, 
Bob Keijsers, Kevin Dorssers, Patrick Joosten, Idris 
Pakasa, Tom Keijsers, Levi v. Dijk, Jordi Kirkels, Lars 
Mestrom, Frank v. Oijen.
nieuw: Anas Asamghi, Maurice Sijben, Lars Nijssen, 
Samed Erus, Joridi Kirkels, Jawhar El Hafedi (allen 
eigen jeugd).
vertrokken/gestopt: Tim v. Loon, Guus de Bruijn, 
William Steeghs, Remco Litjens, Stef v.d. Beucken 
(allen lager elftal). Jovi Hunnekens, Evert Engels, 
Dogan Nijssen (allen gestopt).
trainer: Naard Vaes (1e seizoen).
assistent trainer: Sjaak de Bruyn.
keeperstrainer: Ruud Meulen.
leider: Peter Nelissen.
fysiotherapeut: Jesse Janssen.
assistent-scheidsrechter: Glenn Bremmers.

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 opge-
richte supportersclub KNUURKE staat al 48 jaar als 
een BEER achter de Kepèlse groenwitten. Het pro-
grammablad DE KNUURIER (24 pagina’s) is toe aan 
de 46e jaargang. 

HOOFDSPONSOR SV PANNINGEN: 
LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK

Selectie PANNINGEN Stand Vierde klasse E

Stand Eerste Periode

Programma 26 september

Programma 3 oktober

Programma 10 oktober

 BEVO -  SVEB

 VV KESSEL -  RKMSV  

 METERIK -  GFC ‘33  

 NEERKANDIA -  KONINGSLUST  

 SV PANNINGEN -  DEV-ARCEN  

 VV REUVER -  VV HEGELSOM  

 TSC ‘04 -  SV GRASHOEK

 DEV-ARCEN -  NEERKANDIA  

 GFC ‘33 -  TSC ‘04  

 SV GRASHOEK -  BEVO  

 VV HEGELSOM -  METERIK  

 KONINGSLUST -  VV REUVER  

 RKMSV -  SV PANNINGEN  

 SVEB -  VV KESSEL

 BEVO -  SV PANNINGEN  

 SV GRASHOEK -  GFC ‘33  

 VV KESSEL -  DEV-ARCEN  

 METERIK -  KONINGSLUST  

 VV REUVER -  NEERKANDIA  

 SVEB -  VV HEGELSOM  

 TSC ‘04 -  RKMSV

Arbitraal trio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEIDSRECHTER:  
Dhr. Peter Vrenken. 
(Naam scheidsrechter zoals altijd 
onder voorbehoud)

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS: 
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en 
Dhr. Bram Timmermans (DEV-Arcen).

1 BEVO 0 0 0 0 0 0 0

2 DEV-Arcen 0 0 0 0 0 0 0

3 GFC ‘33 0 0 0 0 0 0 0

4 SV Grashoek 0 0 0 0 0 0 0

5 VV Hegelsom 0 0 0 0 0 0 0

6 VV Kessel 0 0 0 0 0 0 0

7 VV Koningslust 0 0 0 0 0 0 0

8 Meterik 0 0 0 0 0 0 0

9 Neerkandia 0 0 0 0 0 0 0

10 SV Panningen 0 0 0 0 0 0 0

11 VV Reuver 0 0 0 0 0 0 0

12 RKMSV 0 0 0 0 0 0 0

13 SVEB 0 0 0 0 0 0 0

14 TSC ‘04 0 0 0 0 0 0 0

SC Knuurke

1 BEVO 0 0 0 0 0 0 0

2 DEV-Arcen 0 0 0 0 0 0 0

3 GFC ‘33 0 0 0 0 0 0 0

4 SV Grashoek 0 0 0 0 0 0 0

5 VV Hegelsom 0 0 0 0 0 0 0

6 VV Kessel 0 0 0 0 0 0 0

7 VV Koningslust 0 0 0 0 0 0 0

8 Meterik 0 0 0 0 0 0 0

9 Neerkandia 0 0 0 0 0 0 0

10 SV Panningen 0 0 0 0 0 0 0

11 VV Reuver 0 0 0 0 0 0 0

12 RKMSV 0 0 0 0 0 0 0

13 SVEB 0 0 0 0 0 0 0

14 TSC ‘04 0 0 0 0 0 0 0



 

 Pupil van de week

druk en ontwerp
startpunt voor communicatie

.biz

Tegelzetbedrijf
Jan Janssen

Jan Janssen
Voor al uw tegelwerk  Nijverheidsstraat 13

5981 TV
Panningen

077-3075174
06-12138111

www.heldense.nl 
 

 

Hallo! Mijn naam is Jik Jacobs, ik word op 24 oktober 
7 jaar en ik woon op Stox 29. Mijn ouders zijn Sjors 
Jacobs en Jessy Bos. Ik speel bij de kabouters, mijn 
trainers zijn Iwan en Ronnie. 
Het liefste speel ik in de achterhoede want ik kan 
heel goed de bal afpakken. Ik moet nog wel een 
klein beetje oefenen op de bal hooghouden. 
Mijn favoriete club is PSV en de beste speler is 
Zahavi. Roblox vind ik het allerleukste spel en op TV 
kijk ik graag naar De Thundermans. 
Schrijven vind ik superleuk op school en rekenen 
vind ik heel saai. 
Later als ik groot ben wil ik dierenverzorger worden. 
Mijn lievelingseten is McDonalds. En van tomaten 
houd ik helemaal niet.

Vanmiddag betreedt Jik aan de hand van de Pan-
ningencaptain 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.

Knuurke en de adverteerders van het onvolprezen pro-
grammablad De Knuurier zorgden voor een daverende 
verrassing door de SV een geldelijke injectie te geven 
van maar liefst €4000,-. 

SV Panningen dus weer meer uit de brand! Op de foto 
Ves Meulemans en Ritchie Klomps, de twee financiële 
zwaargewichten van de supportersclub, met de sym-
bolische cheque.



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

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

www.chroomtechnologie.nl

Dé specialist in 
restauratiewerk...

Loosteeg 19a, Panningen

Telefoon (077) 3078642

www.janssenuitvaart.nl

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)



MARKT 49 PANNINGEN
077 - 307 77 78

WWW.DAKEPELLO.NL
INFO@DAKEPELLO.NL

IEDERE DAG GEOPEND

MARKT 12, PANNINGEN
+31 77 720 1009
LOVEITPANNINGEN.NL

@LOVEITPANNINGEN
INFO@LOVEITPANNINGEN.NL

SIERBESTRATING GEVELSTENEN

TUINHUIZEN NATUURSTEEN

Maasbreeseweg 4 5981 NB Panningen
T 077 3071471  info@heldensesteenhandel.nl
 www.heldensesteenhandel.nl

Zakelijk bekeken

Jumbo Panningen is onlangs onderscheiden met 
het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Het SSK 
is een keurmerk voor zelfstandige supermarkt-
ondernemers die zich bijzonder inzetten voor de 
leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

Lokaal en duurzaam ondernemen
Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk 
hebben ondernemers Harald en Ilse van Beek samen 
met hun team bewezen dat ze zich onderscheiden door 
hun duurzame keuzes op tal van terreinen. De super-
markt is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrok-
kenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend 
(lokaal) assortiment, duurzaam energiegebruik, vei-
ligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie, en 
transport en logistiek.

Het jarenlange hoofdsponsorschap van SC Knuurke is 
hier een mooi voorbeeld van.

Jumbo-ondernemer Harald van Beek: “Jumbo Pannin-
gen biedt een groot (regionaal) assortiment en hanteert 
de 7 Zekerheden, waaronder de laagsteprijsgarantie 
en de beste service. Iedere dag streven wij ernaar om 
onze klanten 100% tevreden te stellen. Dit doen we niet 
alleen, maar samen met onze 180 medewerkers.’’

Spek de kas van je vereniging of school
De lokale betrokkenheid van Jumbo Panningen uit zich 
o.a. in de jaarlijkse ‘Spek de kas’ actie die ook op dit 
moment weer plaatsvindt. Tot en met zondag 7 novem-
ber ontvangen klanten bij iedere 15 euro aan bood-
schappen een voucher ter waarde van 15 eurocent. 
Deze vouchers kunnen (ook online) worden toegewezen 
aan een van de deelnemende verenigingen en scholen, 
zo ook aan SV Panningen!
Kijk voor meer informatie over de ‘Spek de kas’ actie op 
www.vuldekas.nl/jumbopanningen.

Namens Jumbo Panningen: SC Knuurke en SV Pannin-
gen, bedankt!

Jumbo Panningen ontvangt het 
Super Supermarkt Keurmerk!



Knuurier Door De Jaren Heen

L I M B U R G S E
B O U W M A T E R I A L E N H A N D E L  B V

Industrieterrein 110
5981 NC 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
financiële

en
verzekerings-zaken

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

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

1973: De Knuurier bestond 10 jaar.



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

Kom op, naar Primera 
Panningen

Puzzel pagina

Hij is er nog steeds. DE puzzelrage van de laatste jaren. 
Gewoon even lekker in- of ontspannen, waar en wan-
neer 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 cij-
fers van 1 t/m 9 precies één keer voorkomen. 

Knudoku

http://www.jumbo.com


WIJ  WENSEN JULLIE 
VEEL SUCCESS 

VOOR DE 3DE HELFT ZIEN 

WE JULLIE GRAAG BIJ 

TOMMIES OP ZONDAG

OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

GEOPEND TOGEOPEND TOT IN DE LATE UURTJES

WWW.TOMMIESBAR.NL
RAADHUISSTRAAT 110 | 5981 BJ PANNINGEN
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