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Vooraf
Deze zondag staat er weer een Peel en Maas – derby op
de rol. Panningen neemt het op tegen de geelzwarten
uit Koningslust.
Op de ranglijst in de Vierde Klasse E staat Koningslust
één plek hoger dan Panningen. Dat is te danken aan
de overwinning van Koningslust op Grashoek en een
gelijkspel tegen Reuver.
Voorwaar dus geen gemakkelijke klus voor onze groenwitten, die zichzelf met 3 gelijke spelen uit 5 wedstrijden terugvinden in de onderste regionen van die Vierde
Klasse E.
Knuurke verwacht dat de groenwitten alles zullen
geven om weg te komen van de voorlaatste plek, ook
als dit ten koste gaat van een zustervereniging uit Peel
en Maas.
Een spannende en ook sportieve wedstrijd wens ik onze
gasten uit Koningslust en vooral ook onze eigen supporters toe.
KNUURKE
In deze Knuurier…
In deze derde Knuurier van het seizoen de nodige veranderingen. Helaas geen ‘Pupil van de week’ meer. En
ook de foto’s bij de ‘Toekomst van SV Panningen’ zult u
moeten missen.
Tijden veranderen en helaas niet altijd ten goede. We
zullen ermee moeten dealen…...

Schoolbord

NA DE
WEDSTRIJD:
DIENSTENVEILING.

SLA UW SLAG!

Spetters

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

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

***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’. Wist u dat onderzoek aangetoond heeft dat er minder ziekteverzuim optreedt
bij medewerkers die elke dag verse groente en fruit
eten? 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! ***Slecht nieuws wat betreft ‘De Pupil
Van De Week’. Een jarenlange traditie is niet meer. Weinig
of geen animo bij allerlei betrokkenen. Te weinig man- dan
wel vrouwkracht voor het maken van foto’s en begeleiden
van de pupil. Privacy-wetgeving. Aan Knuurke heeft het in
ieder geval niet gelegen. ***Foto’s van jeugdteams zult u
ook niet meer aantreffen. Enorm gedoe i.v.m. met weer die
privacy. Jammer, maar inderdaad: Het is niet anders,***En
toch houden we de moed er maar in. Wie weet, zijn er straks
een paar enthousiastelingen die een en ander weer op willen
pakken. Zou fijn zijn! ***De SV is nog steeds niet volledig
uit de brand. Dave van den Beucken, Frans Wulms, Marco
Steeghs, Maarten op het Veld, Peter Wulms en Thijs Vanmaris hebben daarom een DIENSTENVEILING georganiseerd.
Na de wedstrijd kunt u bieden op de meest uiteenlopende
zaken. ***Op 14 november bekeren de groenwitten thuis
tegen MVC ’19. Wordt lastig. Maar wie weet?! ***In Broekhuizenvorst werd niet verloren, maar helaas ook niet gewonnen. Vandaag dan de eerste driepunter? ***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: JUMBO PANNINGEN. ***Ook
vandaag bij de derde thuiswedstrijd 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 Jumbo loopt
nog even de ‘Spek-de-kas-actie’. In het tussenklassement is
SV Panningen nog steeds koploper. Het boxnummer van SV
Panningen: 84. WARM AANBEVOLEN. ***Wie de winnaars
van de loterij waren bij de Panningen-Meterik? De winnaar
van de eerste prijs is niet bekend en de tweede prijs werd
gewonnen door Constant Kurvers. ***LEENDERS GIELEN
ADVISEURS REGIO BANK, DE HOOFDSPONSOR VAN
SV PANNINGEN. LAAT U ADVISEREN. ***Ajax zal wel
kampioen worden en Schmidt wordt de laan uitgestuurd in
Eindhoven. Weet u dat ook weer. ***Vandaag dus tegen
Koningslust, een goede buur. ***Vervolgens naar Grashoek,
eveneens een goede buur. ***Gegroet!
KNUURKE

Lelledel
Het zein barre teiden.
We staan aan de vooravont van alwederom
een winter met veel
beperkinge en gevare.
Krona is nag alteit
onger os en zal waarsgeinlik ook nooits meer
vertrekke. Maar maak
dat maar eens duidelik
aan al die zogenaamde
geleerde die verrekke
om zig een spuit in d’n
arm te late jasse. Als
ge het mei vraagt, ligge die alleen maar dwars om het
dwars ligge. Ik wil op de buis ongerhank wel eens get
angers zien als alteit maar Kuipers, Gommers , Vandissel en meer van dat soort schriftgeleerden. Trauwes, op
die tilleviezie kompt nag maar weinig wat de moeite
van het aanschauwe waart is. Allemaal die flutprogrammaas waar men er eentje aan de haak probeert te
slaan. Walgelik. En al dat gedoe om je huis van binne
en van buite op te pimpe. En dan vergeet ik nag beina
de kookprogrammaas. Je wort ermee kapot gesmete.
Vroeger ware er nog dinge op de buis waar je een week
naar uit keek. Eg geniete. Nee, van de arme ozel lich
ik duk op teit onger de wol. Ook nag eens goet voor
mein portemonniks. De enerzjiepreize rijze immers ook
de bekende pan uit. Wat die barre teide betreft, hep ik
het nag niet eens over ons ijge groenwit gehat. Ik ben
somber gestemt. We staan op een plek waar niemant
ons voor het begin van het sijzoen verwagt hat. Hopelik
binnekort betere tijde. Groetjes,
LELLEDEL

Gesnapt

Knuurke raakt niet uitgesnapt. Ook in de Knuuriers
van jaargang 48 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

7 Essentiële inzichten van Bewegen als medicijn
Door een te beperkt inzicht in het ‘hoe’ en ‘waarom’
van bewegen als medicijn, bewegen de meeste mensen onvoldoende en hebben een te inactieve leefstijl. De
overgrote meerderheid van de mensen die deze essentiële inzichten wel kennen, leeft actiever en gezonder en
houdt zo hun lijf sterker, jonger, fitter, slanker en vitaler.

Met de 7 essentiële inzichten van Bewegen als medicijn reiken we de juiste kennis in compacte vorm aan.
Het is enorm waardevol om deze inzichten onderdeel te
maken van jouw leefstijl.

 21/7 in beweging

Elk dagdeel in beweging voor betere verwerking van
bloedsuikers en minder kans op diabetes en overgewicht.

 Minimaal 10

Beweeg 10 minuten per dagdeel om je vetstofwisseling
te activeren. Voor een optimaal vetverbruik, beweeg je
het liefst 20 tot 30 minuten per dagdeel.

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!’’

Jeroen is genezen
van kanker.

Knuurke steunt:

 5 extra

Veel mensen denken dat ze geen tijd hebben om elk
dagdeel te bewegen. Beweeg in dat geval, op zijn minst,
elk dagdeel minimaal 5 minuten extra en bouw dit langzaam uit.

 Verlaag je biologische leeftijd

Behoud en bouw je spiermassa op en verhoog je stofwisseling met minimaal 2 keer per week een oefensessie van spierversterkende oefeningen.

 Verlaag je cardiovasculaire leeftijd

dierenspeciaalzaak
 oonaccessoires en
w
cadeau-artikelen

Ook je hart- en bloedvaten kun je vitaliseren, door conditietraining. Het advies is 2 á 3 keer per week lekker
intensief sporten.

Jeroen is genezen
van kanker.
Jeroen is genezen
van kanker.

 Niet kleven

Langdurig zitten wordt het nieuwe roken genoemd en
blijkt erg schadelijk te zijn. Onderbreek het zitten elk
half uur en ga elke twee uur even een stukje wandelen.

 Samen – 1 + 1 = gezonder

Uit onderzoek blijkt dat mensen die samen bewegen,
dit langer vol kunnen houden en daar dan in gezondKiKa
heeft
als doelvaker
om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.
heid van profiteren. Beweeg en sport
dus
gerust
Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
samen met familie, vrienden en/of collega’s.
KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.

KiKa heeft
doel
om de is
genezingskans
in 2025
naar 95%
te vergroten.
Om als
dit te
realiseren,
er nog veel kostbaar
onderzoek
noodzakelijk.
Niets moet, iedereen maakt zelf zijn keuzes. Bouw ook
dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
Uw steun is Omdus
hard nodig!
aan een actiever leven, voor jezelf en voor een gezonUw steun is dus hard nodig!
der toekomstperspectief voor de opgroeiende jeugd!
Uw steun is dus hard nodig!

- Giro 8118
www.kika.nl www.kika.nl
- Giro 8118

www.kika.nl - Giro 8118
Wil je meer weten over de Bewegen als medicijn beweging, kijk op www.hoedoejedat.nu.
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Zittend: Zittend: Rowan van den Dungen, Nick Wilmer, Ton Keijsers, Lars Mestrom, Jordy Kirkels, Maarten Kessels,
Jordy Nelissen, Levi van Dijk, Bob Keijsers, Mark Kierkels, Bas Wilmer, Tom Wulms, Anas Asamghi.
Midden: Ramon Sijben, Patrick Joosten, Ivo Geenen, Illias Amhaouch, Ruud Meulen, Naard Vaes, Sjaak de Bruijn, Chris Cuppen,
Stef Omsels, Lars Nijssen, Jesse Janssen, Peter Nelissen.
Staand: Thom Engels, Jawhar El Hafedi, Jeroen Beeks, Tom Wilmer, Youri van den Hurk, Tim Litjens, Roger Op Het Veld,
Stef van den Beuken, Kevin Dorssers, Idris Pakasa, Frank van Oyen, Glenn Bremmers.
Niet op foto: Samed Erus, Maurice Sijben, Dion Cuijpers, Rens Janssen, Roy Cuppen, Robin van Osch, Matijs Heesen.

Hoofdsponsor sv Panningen

eersteklas gevel- en straatbakstenen
voor een duurzame leefomgeving.

www.baksteen.nl
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

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.
Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag 16.00 – 21.00uur
woensdag t/m zaterdag 12.00 – 21.00uur
zondag 16.00 – 21.00 uur

Boeken
Tijdschriften
Wenskaarten
Kantoorartikelen
Schoolartikelen
Cadeauartikelen
Markt 65
Panningen

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 in je paspoort en heb je een bijnaam?
Rick Slats, vroeger was mijn bijnaam Slater, maar die
wordt al jaren niet meer gebruikt.
Adres en woonplaats?
Gielenhofweg Egchel.
Je leeftijd?
33 sinds 23 september.
Waar ben je geboren en getogen?
Geboren in Roermond en getogen in Linne.
Uit welke gezinsleden bestaat huize Slats?
Vader Rob, moeder Wilma en
broertje Yoeri.
Welke opleiding(en) heb je
gevolgd?
VMBO
(theoretisch),
MBO
Infratechniek (BOL 4), HBO
Civiel Management, Master
Construction Management and
Engineering.
Je werkt bij Kalle & Bakker
Beton, wat is je functie en
wat zijn je werkzaamheden?
Sinds 20 september werk ik bij
Kalle en Bakker als bedrijfsleider en ben verantwoordelijk voor de betoncentrales
(Nederweert en Roermond) en
de handelsvaart. Mijn werkzaamheden bestaan nu nog
deels uit het doorgronden van
het bedrijf en verkennen van
de markt. Zo kunnen we aan
de slag met het continu verbeteren en versterken van ons
marktaandeel.
Vertel een leuk voorval op
de werkvloer?
Ik ben werkzaam geweest bij Smit Salvage (scheepsberging op zee), Boskalis Offshore Renewables (windmolens op zee) en Ploegam (constructieve waterbouw
door heel Nederland). Nu werk ik sinds een aantal
weken bij een lokaal bedrijf, gespecialiseerd in leverantie van beton, zand en grind, overslag en betonpompen.
Ik ben soms wel eens leuk verbaasd over hoe zaken
lopen, kortom de charme van een klein bedrijf met
korte lijntjes.
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
Vroeger heb ik in de jeugd van Linne gevoetbald tot en
met de selectie. Ik ben uiteindelijk gestopt omdat ik in
Enschede woonde en later in Papendrecht. Er was haast
geen tijd om te trainen.
Welke voetbalkwaliteit beheers je het beste?
Vroeger kon ik vooral hard schieten, bij de voetbalweek
had je het onderdeel ‘Pietje Pegel’. Die beker ging altijd
mee naar huis. Tegenwoordig zal ik het moeten hebben
van mijn doorzettingsvermogen.
Wat zie je graag veranderen bij de veteranen?
Niets. Ik vind het een leuke en gezellige club bij elkaar,
dus voor mij gaat het prima.
Met welke voetballer kun je jezelf vergelijken?
Vroeger werd ik wel eens vergeleken met Jaap Stam.
Jouw speciale voetbalmoment?
Ik heb eens met een selectie-elftal een benefietwedstrijd mogen voetballen tegen het eerste van Fortuna
Sittard. De wedstrijd werd uitgezonden op de lokale
omroep. Hier maakte ik de openingstreffer. Bizar, want
ook op de tribune en langs de lijn was het afgeladen vol.

Een tip voor de wederopbouw van de kantine?
Die vind ik moeilijk, want ik ben geloof ik maar twee of
drie keer in de oude kantine geweest. Zolang het maar
uitnodigt tot gezelligheid!
Voorspel de uitslag Panningen1 - Koningslust1?
1-0.
Je hobby’s naast voetballen?
Ik ben graag op het water! Als het even kan met de
waterscooter, wakeboarden of met de boot. Ik fitness
graag zodat we wat vaker lekker kunnen uit eten!
Je goede en minder goede
karaktereigenschap?
Doorzettingsvermogen is een
goede eigenschap, maar als ik
ergens het nut niet van inzie
kan ik mij er echt niet toe zetten.
Waar en wanneer heb je
Lysanne leren kennen?
Lysanne en ik hebben elkaar
voor het eerst gezien in de
trein richting Hogeschool Zuyd
in Heerlen.
Wat staat bovenaan op je
‘to do list’?
Sinds een aantal weken staat
de babykamer op 1!
Welke
coronamaatregel
moet gehandhaafd blijven?
Goede vraag, om heel eerlijk
te zijn ben ik er wel klaar mee!
Als ik echt moet kiezen, misschien het bewust zijn van
hygiëne op zich.
Je favoriete TV-programma’s?
Goldrush en Suits. Ik kan bij
vlagen ook graag naar een
actieserie kijken op Netflix, zoals Casa de Papel.
Waarvoor mag Lysanne je altijd wakker maken?
Fusion!
Wat ontbreekt er volgens jou in huis?
Het klinkt cliché, maar ik denk dat we wel redelijk compleet zijn. We hebben het huis na de aankoop flink verbouwd en zo’n beetje alle ruimtes naar wens gemaakt.
De babykamer is een kwestie van verven. Als ik dan
toch echt moet kiezen, dan denk ik: een ligbad.
Heb je vakantieplannen in het verschiet?
Haha, tegenwoordig zodra we thuis weg willen gaan,
zet ik graag het koffiezetapparaat aan om een bakkievoor-onderweg te zetten. Een andere traditie is dat ik
al sinds jaar en dag gezellig op een vaste avond in de
week naar bij mijn omaatje op visite ga! Ze is inmiddels 93!
Wat kook en eet je het liefst?
Lysanne kan erg goed “zoorvleis” maken!
Als ik zeg: ‘Verhuizen’, dan zeg jij?
Wanneer gaan we? Ik ben niet heel erg plaatsgebonden.
Noem je favoriete nummer uit de TOP 2000?
Als ik eerlijk moet zijn luister ik nooit naar de Top 2000.
Een nummer dat erin staat, “Streets of Philadelphia”
van Bruce Springsteen, heeft voor mij een hele speciale
betekenis! Ik mag verder graag naar bijvoorbeeld Kygo
luisteren.
Je grootste blunder ooit?
Dat is toch denk ik de klassieker: benzine tanken terwijl
je diesel rijdt en in Enschede staat!
(Het volledige interview staat op: www.svpanningen.nl)

Wedstrijd Informatie
Selectie PANNINGEN

Selectie KONINGSLUST

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. Beuken, 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.

selectie: Bram Kessels, Bram Rongen, Rik Bos, Jurjen
Verbong, Wouter Coolen, Kai v. Megen, Lars v. Rengs,
Jeffrey Daniëls, Tommy Janssen, Mick Berkers, Roy
Bos, Vinnie Peeters, Wesley Goeden, Roel Ghielen,
Luka Aerts, Stan Vaessen.
nieuw: Kai v. Megen, Luka Aerts, Stan Vaessen.
vertrokken/gestopt: Ivo Schers (gestopt).
trainer: Nico v.d. Brink (1e seizoen).
verzorger: Luc Peeters.
leiders: Frank Berkers, Bas Lormans, Tom
Hunnekens.
assistent-scheidsrechters: Jos Lormans, Peter
Bos.

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 48 jaar als
een BEER achter de Kepèlse groenwitten. Het programmablad DE KNUURIER (24 pagina’s) is toe aan
de 46e jaargang.

Voetbalvereniging Koningslust werd opgericht op 2
mei 1945 onder de naam GONA, thans VV Koningslust.
Het is nog steeds onduidelijk waar de eerste letter
voor staat: Goede of Gezonde. ONA staat in ieder
geval voor Ontspanning Na Arbeid.. De thuiswedstrijden worden gespeeld op sportpark ‘De Lust’ aan de
De Koningstraat. De clubkleuren zijn geel en zwart.

HOOFDSPONSOR SV PANNINGEN:
LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK

Uitslagen 24 oktober
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VV Kessel

5

4

0

1

12 16 12

SVEB

- SV PANNINGEN

0-0

5

Neerkandia

5

3

0

2

9

TSC ‘04

- VV KONINGSLUST

3-2

6

RKMSV

4

1

2

1

5

9

7

TSC ‘04

5

1

2

2

5

5 10

8

DEV-Arcen

5

1

1

3

4

10 12

9

GFC ‘33

5

1

1

3

4

6 10

10 SVEB

5

1

1

3

4

5 10

11 VV Reuver

5

1

1

3

4

10 16

5

1

1

3

4

9 16

BEVO

- NEERKANDIA

3-0

GFC ‘33

- VV HEGELSOM

SV GRASHOEK
VV KESSEL

Programma 31 oktober
SV PANNINGEN - KONINGSLUST ........ - ........
DEV-ARCEN
- GFC ‘33
........ - ........
VV HEGELSOM
- SV GRASHOEK
........ - ........

HOOFDSPONSOR KONINGSLUST:
CAFÉ DE POORTER.

NEERKANDIA

- METERIK

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

VV REUVER

- BEVO

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

13 SV Panningen

5

0

3

2

3

8 12

RKMSV

- SVEB

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

TSC ‘04

- VV KESSEL

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

14 SV Grashoek

4

0

2

2

2

3

7

Programma 7 november
SV GRASHOEK - SV PANNINGEN ........ - ........
- TSC ‘04
........ - ........
GFC ‘33
- RKMSV
........ - ........

BEVO

Stand Eerste Periode
1

VV Hegelsom

5

5

0

0

15 11

1

2

Meterik

5

4

0

1

12 17

8

3

BEVO

5

4

0

1

12 13

7

4

VV Kessel

5

4

0

1

12 16 12

VV HEGELSOM

- DEV-ARCEN

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

KONINGSLUST

- VV KESSEL

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

5

Neerkandia

5

3

0

2

9

METERIK

- VV REUVER

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

6

RKMSV

4

1

2

1

5

9

SVEB

- NEERKANDIA

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

7

TSC ‘04

5

1

2

2

5

5 10

8

DEV-Arcen

5

1

1

3

4

10 12

9

GFC ‘33

5

1

1

3

4

6 10

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

16 11
6

SCHEIDSRECHTER:
Dhr. Dhr. Musa Inci.
(Naam scheidsrechter zoals altijd
onder voorbehoud)

10 SVEB

5

1

1

3

4

5 10

11 VV Reuver

5

1

1

3

4

10 16

12 VV Koningslust

5

1

1

3

4

9 16

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS:
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en
Dhr. Dhr. Jos Lormans of Dhr. Peter
Bos (Koningslust).

13 SV Panningen

5

0

3

2

3

8 12

14 SV Grashoek

4

0

2

2

2

3

Wedstrijdbal geschonken door

Voor slechts € 12,- per jaar!

6

12 VV Koningslust

Arbitraal trio

Lid worden van Knuurke?

16 11

7

Goeie, ouwe tijd!

www.heldense.nl

Tegelzetbedrijf
Jan Janssen
Jan Janssen
Voor al uw tegelwerk 

druk en ont werp
startpunt voor communicatie

Nijverheidsstraat 13
5981 TV
Panningen
077-3075174
06-12138111

.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

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

Mike’s ComputerSjop bestaat sinds sinds 2005.
Dus al meer dan 15 jaar een begrip in de regio
Peel en Maas.
De zaak is momenteel gevestigd aan de
Wilhelminastraat 2 in Panningen.
U kunt bij Mike (en Duane) terecht voor:
- Onderhoud, reparatie van uw laptop, PC ,
printer of andere aan de computer verwante
onderdelen.
- Aanschaf nieuwe laptop, PC, printer en
accessoires.
- Installatie software.
- Inbouw/upgraden van hardware.
- Service aan huis, bijvoorbeeld voor het verbeteren
van uw wifi netwerk.

Zowel voor de particuliere als de zakelijke markt
bent u er aan het juiste adres!
Voor gegevens, activiteiten en winkelaanbod:
www.computersjop.nl

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

MARKT 49 PANNINGEN
077 - 307 77 78
WWW.DAKEPELLO.NL
INFO@DAKEPELLO.NL
IEDERE DAG GEOPEND

Knuurier Door De Jaren Heen
Knuurke heeft altijd al de jeugd van SV Panningen gevolgd. Lees onderstaand artikel uit 1982 maar eens.

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 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
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!
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WWW.TOMMIESBAR.NL

RAADHUISSTRAAT 110 | 5981 BJ PANNINGEN

