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De Knuurier
 
 

Vooraf Schoolbord

PROGRAMMABLAD S.V. PANNINGEN

De overwinning vorige week op Meterik bracht onze 
groenwitten aan de kop van de middenmoot in de 
Vierde Klasse E. 
Maar vanmiddag wacht een van de grote concurrenten 
voor die positie: buur BEVO uit Beringe. In de uitwed-
strijd tegen BEVO kwam Panningen nog terug van een 
4-1 achterstand, maar moest uiteindelijk toch met 4-3 
het hoofd buigen. 
Knuurke is ervan overtuigd dat de overwinning van 
vorige week onze ploeg een geduchte mentale opkik-
ker heeft gegeven en verwacht een spannende strijd en 
spetterende derby. 
En daarom van harte welkom bestuur, spelers en aan-
hang van BEVO op ons sportpark ‘Panningen-Noord’. 
En u, lezer van de Knuurier, uit Beringe, Kepèl of van 
waar dan ook, wensen wij een fijne zondagmiddag en 
een prachtige wedstrijd toe.

KNUURKE

In deze Knuurier…
In deze zesde Knuurier van het seizoen weer van alles 
wat. Zelfs voor één keer weer een ‘Pupil van de week’. 
Twee zelfs.
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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

De zevende tuismatch 
en de zesde keer dat ge 
weer een stukske van 
mei tot u kunt neme. 
Althans in dit sijzoen. 
Trauwe fans hebben 
in de laatste desennia 
al heel get van mijn 
literaire vruchten ver-
orbert. Maar ik moet 
eerlik bekenne dat die 
vruchte nag nooits zo 
zuur zijn gewees wie 
nu. We leve in een 
erbarmelijke werelt. Menseleves telle niet. Onschul-
dige manne, vrouwe en kinger worden vermoort of 
uitgehongert. Stel uch die ellende eens voor. Onvoor-
stelbaar. Ik weet warempel niet waar dit gaat ijndige. 
Ge moogt gerus wete dat ik het ergste vrees. Ook 
voor ons hier. Want die krimineel in het Kremlin is 
tot alles in staat. En wij hier in het zogenaamde vriie 
weste maken ons dikke bene om pietluttige dinger. 
En daar hoort voetballe ook bei. Al zulle ze daar in 
Rotterdam, Amsterdam en Einthove wel angers over 
denke. En misschien in Panninge en Beringe ook wel. 
De oorloch laat me niet los en tog gaat het leve verder 
op welke manier dan ook. Ik zouw het fijn vinge als 
die van ons vanmiddag winne tege die van Beringe, 
maar zelfs een nederlaag zouw me niet egt pein doen. 
Ik hoop dat ge hier begrip voor kunt opbrenge. Ik wil 
dan ook besluite met uch een zonnige toekomst te 
wense, letterlik en figuurlik.

LELLEDEL 

***De wedstrijdbal van vanmiddag werd 
geschonken door Café Pierke. Sinds 1 april 1981 
runnen Pier en Marleen Janssen ‘Café Pierke’ 
(voorheen ‘Het Witte Paard’) aan de Steenstraat 
(Everlo) in Panningen. Daardoor werd het moge-
lijk feesten en andere evenementen tot 60 per-
sonen te houden. Diverse verenigingen vinden 
onderdak in het gezellige buurtcafé: Duikver-
eniging De Bubble Mates, Wielerclub TC Everlo, 
Motorclub Van Alles get, AJK Helden en uiter-
aard het eigen voetbalteam Pierke ’69. Daar-
naast zijn regelmatig diverse teams van vier-
deklasser Panningen present. In 1999 onderging 
het café een grootschalige facelift. Ook kwam er 
even later een grote carport, bij uitstek geschikt 
voor het houden van barbecue-avonden en meer. 
Er is regelmatig live muziek waar veel liefheb-
bers op afkomen. Bij Pierke kan men kortom 
terecht voor van alles nog wat. ***Dat de wed-
strijdbal de groenwitten geluk moge brengen! 

***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: JUMBO PAN-
NINGEN. ***In Meterik kwam Panningen goed voor 
de dag. Heel wat beter dan een week eerder tegen 
Reuver. Vooral de tweede helft in het Horster kerkdorp 
kon de Kepèlse aanhang wel bekoren. Bovendien wer-
den er goede zaken gedaan voor wat betreft de strijd 
om de tweede periodetitel. ***Ook vandaag bij de 
zevende thuiswedstrijd uiteraard de traditionele loterij. 
En dat met loten, gesponsord door JUMBO HARALD 
EN ILSE VAN BEEK. ***De eerste prijs, een goed-
gevulde  levensmiddelenmand/tas, wordt volledig 
gesponsord door dezelfde wijd en zijd bekende super-
markt aan de Kerkstraat. De tweede prijs is zoals 
altijd een  luxe bierpakket. Dus doe mee en steun de 
supportersclub. ***Bij Panningen-Reuver was de eer-
ste prijs voor Theo Peters (die wel vaak in de prijzen 
valt) en Sefke Peeters ging met het bierpakket aan 
de haal.***LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO 
BANK, DE HOOFDSPONSOR VAN SV PANNIN-
GEN. LAAT U ADVISEREN. ***Bij de dienstenvei-
ling van 31 oktober 2021 kon er ook geboden worden 
op Knuurkes ’Pupil van de week’. De dienst werd een 
prooi voor Chantal Wulms en Gaby Wilms. Vandaag 
wordt een en ander verzilverd door liefst 2 ‘Pupillen 
van de week’: Juul Manders en Bobbi Scheres. ***Het 
kampioenschap van Nederland is nog niet beslist. 
PSV toont een stijgende lijn en Ajax hapert af en toe 
en begint vervelende trekjes te tonen. ***Gisteren 
speelde Oranje tegen Denemarken. Hopelijk behaal-
den de mannen van Louis een acceptabel resultaat. 
En hopelijk deed Limburger Flekken het goed onder 
de lat. ***Graaiers Krul en Drommel mogen wat mij 
betreft op Marktplaats worden gezet. ***Overmorgen 
dan tegen onze oosterburen. Altijd de moeite waard, 
ook al is het dan vriendschappelijk. ***Vandaag tegen 
BEVO, erg belangrijk. ***Vervolgens komende zondag 
(3 april) de moeilijke uitbeurt tegen Hegelsom. Daar 
hebben we eigenlijk nog wel een appeltje mee te schil-
len. ***Op 10 april komt dan Grashoek op bezoek. En 
de geelzwarten zullen het Panningen ook zo moeilijk 
mogelijk willen maken. ***Tenslotte. De hele voet-
ballerij is maar bijzaak als je bedenkt wat er op een 
raketworp afstand al weken aan de gang is. Corona is/
was er niks bij. ***Ik groet u en wat zou het fijn zijn 
om in een vrije en vreedzame wereld te kunnen leven. 
Ik ben geen pastoor, maar moest dit toch even kwijt. 

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 
Jeugdcentrum Leiden | UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen | Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam | VU Medisch Centrum Amsterdam | Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
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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

Pupil van de week
(Dienstenveiling-pupillen)

Hallo! Hoe heten jullie? 
Juul: Hallo! Mijn naam is Juul Manders. 

Bobbi: Hallo! Mijn naam is Bobbi Scheres.
Hoe oud zijn jullie? 
Juul: Ik ben 8 jaar! 

Bobbi: Ik ben ook 8 jaar!
Wie zijn jullie ouders? 

Juul: Mijn ouders zijn Martijn Manders en 
Ruth Manders – Stevens. 

Bobbi: Mijn ouders zijn René Scheres en Gaby Wilms.
In welk team voetballen jullie? 

Juul: Ik speel bij PEC ‘20 in de JO9-1. 
Bobbi: Ik speel samen met Juul in de JO9-1.

Wie zijn jullie trainers? 
Juul: Dat zijn Ad Cornelissen, Rudi Tielen, 

René Scheres en papa. 
Bobbi: Rudi Tielen, Ad Cornelissen, 

Martijn Manders en papa.

Op welke positie spelen jullie? 
Juul: Ik speel op het middenveld. 

Bobbi: Ik speel ook op het middenveld!
En wat kunnen jullie heel goed? 

Juul: Ik kan super goed de bal afpakken! 
Bobbi: Ik kan heel goed dribbelen en overspelen!

En waar moeten jullie nog op oefenen? 
Juul: Ik nog een beetje op schieten en dribbelen. 

Bobbi: Bij balverlies snel de bal veroveren.
En wat is de beste voetbalclub? 

Juul: Ajax natuurlijk! 
Bobbi: Ook Ajax natuurlijk!

En de beste speler? 
Juul: Davy Klaassen. 

Bobbi: Ik vind Frenkie de Jong de allerbeste!
Waar kijken jullie altijd naar op de TV? 

Juul: Brugklas, Alexa en Katie en Wie is de mol? 
Bobbi: Ik kijk meestal naar Youtube naar bijvoorbeeld 

Glowmovies en Dutchtuber.
Wat willen jullie later worden als jullie groot 

zijn? 
Juul: Voetballen bij Ajax!

Bobbi: Youtuber!
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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 namen en bijnaam?
Gewoon Jordi Kirkels, geen doopnamen. En bijnamen 
zijn de ‘Zwarte Parel van de Dél’ (Tim Stevens, bedankt 
voor de originaliteit) en binnen de vriendengroep ‘Djord’.
Adres en woonplaats?
Wethouder Tielenstraat 10 in Egchel.
Geboortedatum en -plaats?
3 November 2003 in Venlo in het ziekenhuis.
De liefde van je leven? 
Sinds 1,5 jaar is dat Jannie Peeters uit Beringe.
Uit welke gezinsleden 
bestaat de familie Kirkels?
Gezin Kirkels bestaat uit vader 
Johan, moeder Danny, zus 
Demi en hond Yoko.
Welke opleiding(en) heb je 
gevolgd?
Ik heb de Havo afgerond op ‘t 
Bouwens van der Boijecollege 
en nu volg ik in Eindhoven aan 
de hoge sportschool De Pabo-
Alo, dit is de lerarenopleiding 
voor gym- en basisschooldo-
cent.
Wat doe je voor de kost?
Ik werk bij de Jumbo Pannin-
gen aan de kassa en kan ook 
op de broodafdeling uit de 
voeten.
Hoe ziet je voetbalcarrière 
eruit?
Ik ben begonnen met voetbal-
len in de F5 hierna de F2 en 
na een half jaar F2 overgestapt 
naar de F1. Toen Naar de E2 
gegaan en het jaar hierop vol-
gend naar de E1. Daarna de 
D2, het jaar hier op volgend 
naar de D1, hierna onafgebroken in het 1e team van 
de lichtingen gestaan. 2 jaar C1. Die werden beloond 
met het Top C Toernooi in Meijel, waar ik deelnam in 
het regioteam en speelde tegen AZ, Sparta, Fulham en 
andere topclubs. Hierna 2 jaar B1. Vorig jaar A1 oftewel 
019-1 en dit jaar vervroegd de overstap gemaakt naar 
Panningen 1 op 17-jarige leeftijd.
Je voetbalkwaliteit en favoriete speelpositie?
Voetbalkwaliteit is mijn spelinzicht, creativiteit, altijd 
hard werken en spelen in het teambelang. Mijn favo-
riete speelpositie is op 10 of voorin maar het liefst met 
een vrije rol.
Waar ligt voor jou de uitdaging op het voetbal-
veld?
De uitdaging op het voetbalveld ligt vooral op het 
fysieke aspect en ervoor zorgen uit de duels te blijven 
door snel te handelen.
Ze noemen jou ‘t nieuwe talent P1, zijn je ver-
wachtingen nu hoger?
Ik ging de voorbereiding dit seizoen blanco in bij de 
selectie aangezien ik nog jeugdspeler ben en mij ook 
duidelijk werd verteld dat ik gewoon mijn best moest 
doen. Dit na een goede voorbereiding waarin ik me aar-
dig had laten zien. Vervolgens werd ik definitief overge-
heveld naar het 1e, door vele blessures stond ik direct 
in de basis en moest ik in een lastige periode voor het 
team direct mijn mannetje staan. De resultaten waren 
minder en zowel van buitenaf als van mezelf legde ik 
me zelf veel druk en verwachtingen op. Uiteindelijk 
toen de resultaten beter werden en de geblesseerde 

spelers terugkwamen, kon ik veel meer mijn ding doen 
en mezelf ontwikkelen in mijn tempo. Ik ben zelf niet 
bezig met verwachtingen van buitenaf, ik probeer voor 
het team belangrijk te zijn en gewoon m’n eigen ding 
te doen.
Door welke voetballer word je geïnspireerd? 
Joey Veerman, zijn creativiteit en inzicht zijn fantastisch 
en ik herken mezelf in zijn spel alleen helaas lang niet 
zo goed.
Het damesvoetbal terughalen bij SV Panningen, 

wat vind je hiervan?
Dat het damesvoetbal terug 
komt bij SV Panningen is goed 
voor de club en een positieve 
ontwikkeling na een roerige 
tijd. Ik vind het mooi dat ieder-
een zo de kans krijgt om bij SV 
Panningen te voetballen.
Hoe ben je bij ZVV Beringe 
terecht gekomen?
Op 14-jarige leeftijd speelde 
een aantal vrienden van mij 
zaalvoetbal en één vader hier-
van was trainer. Hij vroeg of ik 
een keer wilde meetrainen en 
een wedstrijd wilde meedoen. 
Zodoende trainde ik mee en 
bleek dat ik er aanleg voor had. 
Wat mag er niet ontbreken 
in de gerenoveerde kan-
tine?
Een dartbord om lekker een 
pijltje te gooien.
Vertel je leukste voetbala-
nekdote in de zaal?
Dat was in de jeugd. In de 
jeugd speelden wij altijd op 
zondagochtend en wij speel-

den landelijke divisie Noord. Dit hield in dat wij altijd 
vroeg moesten vertrekken. Zo ook een keer naar Den 
Bosch om te spelen tegen de koploper FCK De Hommel. 
We moesten om 10:00 uur spelen, dus 8:15 uur ver-
trekken. De avond van tevoren hadden we Prins-uitko-
men in Helden gehad en een vriend van ons werd Prins. 
Het was aardig laat geworden… uiteindelijk speelden 
we een fantastische wedstrijd, behalve ikzelf. Tot dat 2 
minuten voor tijd bij een 3-3 stand de bal mijn kant op 
komt en ik eigenlijk de bal volledig verkeerd raak met 
mijn buitenkant maar deze door enorm effect zo het 
zijnet in draait en we winnen de wedstrijd met 3-4. De 
trainer komt naar me toe en vroeg of het bewust was 
of dat ik nog dronken was. Dus ik zei maar eerlijk dat 
het bewust was. Of het waar was wat ik zei, mocht de 
trainer zelf invullen.
Voorspel de uitslag tegen BEVO? 
2-1.
Je hobby’s naast voetbal?
Samen met m’n vrienden leuke dingen doen, zoals een 
potje bier drinken of op stap gaan. Ook ben ik fana-
tiek PSV-supporter en heb ik samen met mijn vader een 
seizoenkaart.
Typisch Jordi Kirkels….?
Druk sociaal leven en altijd het uiterste uit mezelf willen 
halen om niemand teleur te stellen. 
Noem enkele karaktereigenschappen van je?
Ik heb veel inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen 
en probeer altijd positief te denken. 
(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: Guus Dielissen, Teun Dielissen, Guido 
Gielen, Roger Gielen, Ken Heussen, Kris Hermans,  
Michael Janssen, Sten Janssen, Joeri Kranen, Lucas 
den Mulder, Sam v. Rijt, Jeffrey Spee, Stan Spee, Nick 
Steeghs, Kevin Vossen.
nieuw: n.v.t. 
vertrokken/gestopt: n.v.t. 
trainer: Patrick Houtappels (2e seizoen). 
verzorger: Robert Vossen. 
leiders: Robert Vossen, Dave Hanssen, Jeroen 
Willekens.
assistent-scheidsrechter: Guido Theunissen.

VV BEVO (Bij Eendracht Volgt Overwinning) werd 
opgericht op 28 april 1948. De clubkleuren zijn rood 
en wit en thuiswedstrijden worden afgewerkt op 
sportpark ‘Hookervenne’, Past. Geurtsstraat 3

HOOFDSPONSOR REUVER:
CAFÉ ‘T HUKSKE en CAFÉ DE NABBER 

Selectie BEVO 

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.

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 Tweede Periode

Programma 27 maart

Programma 3 april

 DEV-ARCEN - VV HEGELSOM  

 VV KESSEL - VV KONINGSLUST 

 NEERKANDIA - SVEB  

 SV PANNINGEN - BEVO  

 VV REUVER - METERIK  

 RKMSV - SV GRASHOEK  

 TSC ‘04 - GFC ‘33

BEVO -  VV KESSEL  

GFC ‘33 -  DEV-ARCEN  

SV GRASHOEK -  VV REUVER  

VV HEGELSOM -  SV PANNINGEN  

VV KONINGSLUST -  TSC ‘04  

METERIK -  NEERKANDIA  

SVEB -  RKMSV

Arbitraal trio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEIDSRECHTER:  
Dhr. M.J.M. Verhaegh. 
(Naam scheidsrechter zoals altijd 
onder voorbehoud)

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS: 
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en 
Dhr. Guido Theunissen (BEVO).

1 VV Hegelsom 13 11 1 1 34 37 10 
  
2 VV Kessel 13 11 0 2 33 39 23 
  
3 Neerkandia 14 9 2 3 29 43 18 
  
4 SV Panningen 14 6 4 4 22 34 24 
  
5 Meterik 12 7 0 5 21 31 24 
  
6 RKMSV 14 4 6 4 18 23 14 
  
7 DEV-Arcen 14 5 3 6 18 25 25 
  
8 BEVO 13 5 1 7 16 27 30 
  
9 GFC ‘33 13 4 2 7 14 13 24 
  
10 TSC ‘04 12 3 3 6 12 18 30 
  
11 SVEB 13 2 6 5 12 16 24 
  
12 SV Grashoek 13 2 5 6 11 16 30 
  
13 VV Reuver 13 3 1 9 10 19 36 
  
14 VV Koningslust 13 2 2 9 8 15 44 
    

1 SV Panningen 6 4 1 1 13 14 6 
  
2 VV Hegelsom 5 4 0 1 12 15 5 
  
3 VV Kessel 5 4 0 1 12 14 7 
  
4 Neerkandia 6 3 2 1 11 13 4 
  
5 RKMSV 6 3 2 1 11 9 1 
  
6 DEV-Arcen 6 3 1 2 10 11 9 
  
7 SVEB 5 1 4 0 7 8 7 
  
8 SV Grashoek 5 1 2 2 5 7 10 
  
9 TSC ‘04 4 1 1 2 4 6 9 
  
10 BEVO 5 1 1 3 4 6 10 
  
11 GFC ‘33 5 1 1 3 4 4 11 
  
12 Meterik 4 1 0 3 3 7 10 
  
13 VV Reuver 5 1 0 4 3 5 13 
  
14 VV Koningslust 5 0 1 4 1 4 21 
    

Uitslagen 20 maart

BEVO -  RKMSV 0 - 0

VV HEGELSOM -  GFC ‘33 4 - 0

VV KONINGSLUST -  NEERKANDIA 0 - 6

METERIK -  SV PANNINGEN 1 - 4

VV REUVER -  VV KESSEL 2 - 5

SVEB -  DEV-ARCEN 1 - 1



 

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 
 

 

Toekomst van Panningen 



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



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

Voor wie hem nog niet kende: gewoën Boebie.



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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