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Schoolbord

Knuurke is zenuwachtig en heeft zelfs enkele nachten
wakker gelegen. Vandaag speelt Panningen 1 eindelijk
weer eens een finale. Inzet is de tweede periodetitel,
waarin Panningen op gelijke hoogte staat met Hegelsom en Neerkandia. In deze laatste wedstrijd van de
periode valt de beslissing.
Naast winst of verlies zal het doelsaldo beslissend zijn.
De wedstrijd zal zeker voor onze groenwitten ongemeen spannend zijn. Tegenstander Grashoek heeft weinig te winnen of te verliezen, behalve de eer.
Knuurke verwacht een immens spannende wedstrijd en
zal de Kepèlse aanhang op de hoogte houden van de
tussenstanden bij de concurrentie.
Een warm welkom voor onze gasten uit Grashoek en
een onderhoudende wedstrijd gewenst.
Ook onze eigen aanhang wens ik een spannende, maar
ondanks de belangen een sportieve wedstrijd toe.
KNUURKE
In deze Knuurier…
In deze zevende Knuurier van het seizoen weer van
alles wat. En niet zomaar wat.

PERIODE
TITEL?

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

Spetters

Lelledel

***De wedstrijdbal van vanmiddag werd
geschonken door ENGELS ASPERGES & BLAUWE
BESSEN. In de rubriek ‘Zakelijk Bekeken’ leest
u alles over dit dynamische Panningse bedrijf.
***Dat de wedstrijdbal de groenwitten geluk moge
brengen! ***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE:
JUMBO PANNINGEN. ***De groenwitten leverden
zondag een puike prestatie door kampioenskandidaat
Hegelsom een gelijkspel af te dwingen. Hard werken
en verzorgd voetbal spelen werden zodoende beloond.
Dit geeft de burger moed voor vandaag en voor de
toekomst. ***Ook vandaag bij de achtste 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 Panningen-BEVO was de eerste prijs voor Jan
Reijnen en het luxe bierpakket ligt nog steeds op
de toekomstige eigenaar te wachten. Dus als u de
lootjes nog bewaard hebt: even ‘sjekken’. ***LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK, DE
HOOFDSPONSOR VAN SV PANNINGEN. LAAT
U ADVISEREN. ***Nog maar eens een oproep. Er
zijn voldoende jeugdspelers, maar we hebben al een
tijdje geen ‘Pupil van de week’ meer. Zonde! Is er
nu niemand te vinden die dit mooie klusje op zich
wil nemen? In 2023 bestaat Knuurke 50 jaar. Wat
zou het fijn zijn als deze mooie traditie dan in ere hersteld zou zijn. Denk er eens over na!!!! ***Het kampioenschap van Nederland is nog niet beslist. PSV liet
onnodig erg dure punten liggen in Enschede. ***In
de vorige Knuurier sprak ik de hoop uit dat Limburger
Flekken een goede indruk zou achterlaten onder de lat
bij Oranje. Eerlijk gezegd was zijn optreden niet echt
overtuigend en ook in de Bundesliga kon hij intussen
enkele keren niet overtuigen. Van Gaal zal dus toch
wel weer bij Bijlow uitkomen. ***Snapt u waarom
Bergwijn bij de Spurs niet in de basis start? Ik snap er
in ieder geval niks van. ***Oranje lijkt gunstig geloot
te hebben voor het WK. En dat is nu juist het verraderlijke. Er zijn tegenwoordig geen zwakke tegenstanders meer. In Italië kunnen ze er over meepraten.
***Vandaag tegen Grashoek, erg belangrijk. Wat zou
het voor de mannen en voor de supporters mooi zijn
om de tweede periodetitel te pakken. Eindelijk weer
eens wat te vieren en wellicht een mooi competitietoetje. ***Op Paasmaandag gaan we op bezoek in
Koningslust. Daar zouden we eventueel te voet naartoe kunnen gaan. Of anders met de fiets. ***Op 24
april komt dan Kessel op bezoek en op 1 mei gaan
we naar de andere kant van de Maas om de voetbaldegens te kruisen met Reuver.***Het Dotje Toernooi nadert met rasse schreden. Na 2 jaar pas op de
plaats gemaakt te hebben, gaan op 26 mei alle remmen los. Feest! ***Tenslotte. Behalve een fijne voetbalmiddag wens ik iedereen ook Fijne Paasdagen. In
andere delen van Europa zal Pasen helaas heel anders
‘gevierd’ worden. Gegroet en tot de volgende keer.

Mensen, mensen wat
een komkommer en
kwel in de werelt. Hier
in holland en panninge make we ons
dikke bene over het
weekaa in Katar en
over het wel dan niet
pakken van ene periejodetietel. Dat zein
tog maar pienuts as
je je bedengkt wat er
zig allemaal afspeeldt
in oost europa. De
kauwe rillinge lope je over het leif als je de versgrikkelijke beelde ziet van wat er een paar kilometer van
os vandaan allemaal gebeurt. Is er nouw werkelik
niemant in staat om die barbaar die zig prezident
noemt een halt toe te roepe of een kopke klijner te
maken? Na de tweede wereltoorloch had je zulke
dade tog niet meer verwacht. Niks hebbe ze er van
geleert. En er zijn mense onger os die dit nau al
voor de twede keer meemake. Wat denkt ge hoe die
in angst zitte. Ik weet ook wel dat dit ijgelik een
voetbalblaatje is, maar je kunt er tog niet neve als al
die gruweldade elleken dag in onze huiskamers binnen kome. Wat die Matjeu presteerde in Vlaandere,
was uiteraart geweldig. En Max in zijne Honda, ook
fantasties. Maar wat zouw het tog geweldig zijn als
de ganse werelt daar in vreihijt en vrede van zouw
kunne geniete. Helaas bestaan sprookjes niet meer.
En wondere al gaar niet. Ik hoop het beste, maar zie
het duister in.

KNUURKE

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

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.

Kiek! van

Fit met Knuurke
Schijf van 3: het preventie ‘Wondermiddel’

Iedereen heeft wel eens het goede voornemen
gehad om enkele kilo’s kwijt te raken. Maar
wereldwijd zien we een snelle toename van
overgewicht (en obesitas). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat elk jaar 2,6
miljoen mensen sterven als gevolg van overgewicht en obesitas.
In 2008 waren er voor het eerst in de wereldgeschiedenis evenveel mensen met overgewicht als mensen
met ondervoeding. In Nederland had in 2009 41%
van de mannen en 30% van de vrouwen tussen de
18 en 70 jaar overgewicht, daarnaast was 11% van
de mannen en 12% van de vrouwen obees. Dit is
ruim een verdubbeling vergeleken met 1981.
Overgewicht en obesitas zijn direct gerelateerd aan
een verhoogd risico op hypertensie (hoge bloeddruk),
diabetes mellitus type II, longproblemen, beroertes,
artrose en verschillende soorten kanker.
Daarnaast is ook bekend dat obesitas gerelateerd
is aan een vergroot risico op overlijden. Combineer
dit met het feit dat het aantal gevallen van obesitas
de laatste jaren sterk toeneemt en ook de komende
jaren zal blijven stijgen.

dierenspeciaalzaak
 oonaccessoires en
w
cadeau-artikelen

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:

Jeroen is genezen
Preventie van overgewicht bij volwassenen is
van kanker.
om verschillende redenen van belang:
Jeroen is genezen
•O
 uders hebben een grote invloed op het gedrag van
van kanker.
hun kinderen. Eén van de belangrijkste oorzaken
van overgewicht bij kinderen is het hebben van een
of twee ouders met overgewicht of obesitas.
•H
 et is waarschijnlijk dat de levensfase waarin je je
bevindt, een belangrijke invloed heeft op veranderingen in je voedings- en beweeggedrag. Zo is bij
gepensioneerden beschreven dat vooral degenen die
een actieve baan hadden een verhoogd risico hebben op het optreden van gewichtsstijging (Nooyens
2005). Dit is gemakkelijk te verklaren. De reductie
in lichamelijke activiteit op het werk en eventueel
aan actief woon-werkverkeer wordt niet gecompenKiKa heeftactiviteit
als doel om in
de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.
seerd door een toename in lichamelijke
Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
de vrije tijd en reductie in energie-inname.
•H
 et risico op ziekte en sterfte is, uiteraard, het
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.
hoogst bij volwassenen. Dit houdt in dat iedere
dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
Uw steun is Omdus
hard nodig!
kleine verandering in lichaamsgewicht bij volwasseUw steun is dus hard nodig!
nen en vooral ouderen een grotere invloed zal heb- Uw steun is dus hard nodig!
- Giro 8118
www.kika.nl www.kika.nl
- Giro 8118
ben op ziekte- en sterfterisico.
www.kika.nl - Giro 8118
Bij veel overgewicht kan het dat er sprake is van ‘obesitas’.
De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam | UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek | Willem-Alexander Kinder- e
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

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

Jeugdcentrum Leiden | UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam

VU Medisch Centrum Amsterdam

Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrech

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 je bijnaam?
Nicole Hubertina Catherina Janssen.
Uit welke gezinsleden bestaat de familie Schijven?
Ik ben getrouwd met Roy en samen hebben wij twee
zonen: Milan en Jip.
Welke opleiding(en) heb je zoal gevolgd?
Na het afronden van de HAVO op het Bouwens heb ik
de PABO gedaan in Helmond. Ik heb geprobeerd om
mijn 2egraads bevoegdheid voor het vak wiskunde
te halen, maar ben na 2 jaar
gestopt. Zoals het er nu naar
uitziet rond ik nog dit schooljaar mijn opscholing af, zodat
ik bevoegd voor de klas sta in
de onderbouw van het VMBO.
Je werkt op college Den
Hulster, wat zijn je taken
daar?
Ik geef 4 dagen wiskundeles
aan de onderbouw van het
VMBO, daarnaast ben ik mentor/coach van een hele leuke
brugklas.
Vertel eens een leuk voorval op school?
Toevallig
afgelopen
week
ongemerkt een telefoon van
een leerling afgenomen. Deze
leerling moet ik altijd vragen
om haar telefoon in de tas
te stoppen. Enkele leerlingen
in de klas hadden het gezien,
maar speelden het spelletje
met mij mee. Aan het einde
van de les was de betreffende
leerling in paniek omdat haar
telefoon weg was. Stiekem
heb ik de telefoon in het voorvakje van haar tas gestopt
en toen aan haar gevraagd of ze al in haar tas had
gekeken.
Heb je zelf ook gevoetbald, zo ja waar en wanneer?
Mijn voetbalkwaliteiten zijn beperkt gebleven tot een
balletje trappen in de achtertuin met de kinderen.
Maar op dit moment word ik daar ook niet meer voor
gevraagd.
Je bent wedstrijdsecretaris bij de jeugdafdeling,
wat houdt dit in?
Zodra de wedstrijden door de KNVB zijn ingepland,
maak ik een overzicht van de thuiswedstrijden en voer
ik, na overleg met de tegenstander, wijzigingen door in
Sportlink. Samen met alle betrokkenen kijken we waar
de wedstrijden gespeeld kunnen worden en dan breng
ik de verschillende vrijwilligers hiervan op de hoogte.
Zij zorgen dan dat er een veld- en kleedkamerindeling
wordt gemaakt en dat er scheidsrechters worden geregeld.
Heb je tips meegekregen van je voorganger Kevin
Smets?
Als je er niet uitkomt, dan bel of app je me maar. Dat
heb ik zeker in het begin ook geregeld gedaan!
Wat kan de fusie tussen Panningen-Egchel verbeteren?
Voetballen op één locatie.
Vertel je leukste voetbalanekdote?
De jaren dat Roy onderdeel uitmaakte van het 1e elftal in Panningen waren erg gezellig. Samen met mijn
schoonvader mee met de supportersbus die naar de

uitwedstrijden reed kan ik me ook nog goed herinneren.
Daarnaast was de derde helft ook altijd gezellig in de
kantine op de Dèl. Ik weet niet meer precies in welk
jaar het was, maar ik kan me nog goed een moment
in de kantine op de Dèl herinneren, waarop een van de
spelers op een tafel stond en tegen een plafondplaat
sloeg, waarop er 2 vleermuizen door de kantine vlogen.
Uit de paniek die er toen ontstond bij vooral de dames,
kan ik me nu niet meer herinneren hoe dit precies is
afgelopen.
Voorspel de uitslag tegen
Grashoek?
Panningen gaat met 4-1 winnen.
Doe je in je vrije tijd nog
meer?
Sinds afgelopen zomer hebben
we een hond, Timmy. Samen
met Timmy volg ik al vanaf
pup verschillende cursussen.
Daarnaast houd ik van shoppen en leuke dingen doen met
Milan en Jip, familie en vriendinnen.
Typisch Nicole Schijven….?
Geen ‘nee’ kunnen zeggen.
Je beste en slechtste eigenschap?
Ik ben best wel precies en niet
snel tevreden. Daardoor kosten bepaalde dingen soms erg
veel tijd, maar het resultaat
mag er dan ook wel zijn; zoals
mijn cijfers voor producten
van de opleiding de afgelopen
jaren. Doordat ik moeilijk nee
kan zeggen en het iedereen
naar de zin wil maken, ga ik
wel eens over mijn eigen grenzen.
Waar en wanneer is de vonk met Roy overgeslagen?
We hebben elkaar voor de eerste keer gezien eind 2001
bij Apollo in Helden.
Wat kijk en lees je zoal?
Op dit moment vooral studiemateriaal, zodat ik mijn
bevoegdheid haal om in het voortgezet onderwijs les
te geven.
Welke uitdaging staat op je verlanglijstje?
Ik zou best wel graag een motorrijbewijs willen halen
en dan motor willen rijden. Maar ik denk niet dat dit
ooit gaat gebeuren. Iets houdt me tegen om dit te doen.
Je favoriete geurtje?
Burberry Britt.
Welke klus vind je leuk om te doen?
Ik heb niet echt een klus die ik leuk vind om te doen,
het is meestal omdat het moet.
Welke grote beslissing heb je onlangs genomen?
We zijn bijna een jaar geleden verhuisd naar de Ruijsstraat: een ontzettende leuke plek om te wonen.
Heb je vakantieplannen in het verschiet, waarheen en wie gaat er mee?
Ik heb op dit moment twee vakanties in het verschiet.
De ene is met mijn zusje samen naar Valencia. Iets wat
ik al heel lang een keer wilde doen samen met haar. De
andere vakantie is met Roy en de boys naar Italië in
de grote vakantie. Eerst lekker anderhalve week op de
camping en daarna nog enkele dagen naar Milaan.
(Het volledige interview staat op: www.svpanningen.nl)

Wedstrijd Informatie
Selectie PANNINGEN

Selectie GRASHOEK

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: Coen Gommans, Burak Oosterveen, Koen
Clephas, Rik Peeters, Leike Cuijpers, Stan Cuijpers,
Niek Schilder, Joep Gommans, Tjerk v. Sleeuwen,
Jarno Steeghs, Andy Hunnekens, Mike Steeghs, Chris
Hunnekens, Wouter v.d. Sterren, Job Janssen, Tymo
Janssen, Freek v.Oijen, Erwin Pijnenburg.
nieuw: n.v.t.
vertrokken/gestopt: n.v.t.
trainer: Chritien v.d. Goor (4e seizoen).
verzorger: ?
leiders: Jan v.d. Werf, Peter Adriaans, Raoul Bennenbroek.
assistent-scheidsrechter: Leon Gommans.

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.

VV Grashoek werd opgericht in 1934. Voor die tijd
werd er ook gevoetbald, maar niet ‘officieel’. De clubkleuren zijn geel en zwart. Thuiswedstrijden worden afgewerkt op sportpark ‘De Peelrand’ aan de
Helenaveenseweg.

HOOFDSPONSOR SV PANNINGEN:
LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK

HOOFDSPONSORS GRASHOEK:
AUTOBEDRIJF GRASHOEK, LEANZO, VERHAEGH
BOUWBEDRIJF, VERHAEGH INTERIEUR

Uitslagen 3 april

Stand Vierde klasse E
1

VV Hegelsom

16 12

3

1

39 39 10

1-2

2

VV Kessel

16 12

0

4

36 43 27

- VV REUVER

3-1

3

Neerkandia

16 11

2

3

35 46 18

- SV PANNINGEN

0-0

4

Meterik

BEVO

- VV KESSEL

2-1

GFC ‘33

- DEV-ARCEN

SV GRASHOEK
VV HEGELSOM

VV KONINGSLUST - TSC ‘04

1-1

METERIK

- NEERKANDIA

0-2

SVEB

- RKMSV

1-1

Programma 10 april
DEV-ARCEN

- METERIK

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

VV KESSEL

- SVEB

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

NEERKANDIA

- BEVO

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

SV PANNINGEN - SV GRASHOEK
VV REUVER

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

- VV KONINGSLUST ........ - ........
- GFC ‘33
........ - ........
- VV HEGELSOM
........ - ........

RKMSV
TSC ‘04

Programma 17 april

16 10

0

6

30 40 29

5 SV Panningen

16 7

5

4

26 38 24

6

DEV-Arcen

16 6

4

6

22 27 26

7

BEVO

16 7

1

8

22 33 35

8

RKMSV

16 4

8

4

20 26 17

9

SV Grashoek

16 4

6

6

18 25 33

10 GFC ‘33

16 5

3

8

18 17 27

11 TSC ‘04

16 3

5

8

14 21 39

12 SVEB

16 2

7

7

13 18 28

13 VV Reuver

16 3

1

12 10 21 45

14 VV Koningslust

16 2

3

11 9

Stand Tweede Periode
1 SV Panningen

8

5

2

1

17 18

6

BEVO

- VV REUVER

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

2

VV Hegelsom

8

5

2

1

17 17

5

GFC ‘33

- METERIK

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

SV GRASHOEK

- VV KESSEL

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

3

Neerkandia

8

5

2

1

17 16

4

4

VV Kessel

8

5

0

3

15 18 11

5

DEV-Arcen

8

4

2

2

14 13 10

6

RKMSV

8

3

4

1

13 12

7

SV Grashoek

8

3

3

2

12 16 13

8

Meterik

8

4

0

4

12 16 15

9

BEVO

8

3

1

4

10 12 15

10 SVEB

8

1

5

2

8

10 11

11 GFC ‘33

8

2

2

4

8

8 14

12 TSC ‘04

8

1

3

4

6

9 18

13 VV Reuver

8

1

0

7

3

7 22

14 VV Koningslust

8

0

2

6

2

5 29

VV HEGELSOM
- NEERKANDIA
........ - ........
KONINGSLUST - SV PANNINGEN ........ - ........
RKMSV
- DEV-ARCEN
........ - ........
SVEB

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

- TSC ‘04

Arbitraal trio
SCHEIDSRECHTER:
Dhr. Dhr. V. v.d. Cruijsen.
(Naam scheidsrechter zoals altijd
onder voorbehoud)
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS:
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en
Dhr. Leon Gommans (Grashoek).

Wedstrijdbal geschonken door

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)

16 52

4

Toekomst van Panningen

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

Engels Asperges en Blauwe Bessen is een
familiebedrijf dat al 30 jaar actief is in de
teelt van asperges.
30 jaar geleden zijn Dré en Loes begonnen
met de eerste aanplant van asperges. Nu
staat inmiddels de volgende generatie, Evert
en Mathijs, klaar om het bedrijf voort te
zetten.
In deze jaren is inmiddels veel in de teelt
veranderd. Destijds oogstten we de eerste
asperges vanaf eind april, maar in de loop
der jaren heeft het bedrijf zich steeds meer
gespecialiseerd in de vervroegde teelt. Het
aspergeseizoen is nu van begin maart tot
eind juni.

Onze afzet is grotendeels aan de groot
handel, met Europa als afzetmarkt. De con
sument wordt zeker niet vergeten. Die is van
harte welkom op het bedrijf. Medewerkers
sorteren hier de asperges en vertellen u
graag over de bijzonderheden van de teelt.
Een schilmachine staat klaar om de gekochte
asperges te schillen.
In 2017 zijn we gestart met de teelt van
blauwe bessen. Deze teelt sluit qua oogst
periode mooi aan op de aspergeteelt. Deze
“superfood’’ is de afgelopen jaren steeds
populairder geworden bij de consument.
Niet zo gek wanneer je weet dat de blauwe
bes vol zit met vezels, antioxidanten en ook
nog heel smaakvol is.
U bent van harte welkom bij het verkoop
punt aan de Beekstraat 58 in Panningen.

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
Het weer leek wel herfst deze week. Dus passend alvast een vooruitblik naar Sinterklaas?

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

