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In de vorige thuiswedstrijd pakten onze groenwitten de 
titel in de tweede periode. De eerste prijs sinds jaren 
voor Kepèl. En zo’n prijs smaakt naar meer. 
De achterstand van 11 punten op koploper Hegelsom 
zal te groot zijn om in te lopen gedurende de reste-
rende 8 wedstrijden. 
Alhoewel, er zijn nog 24 punten te winnen of te verlie-
zen. En Panningen sluipt op kousenvoeten naar de top 
in de Vierde Klasse E. 
Maar eerst vanmiddag: ‘Angstgegner’ Kessel is te gast 
op Panningen-Noord’’ . En Knuurke verwacht weer een 
enerverende wedstrijd. 
Daarom een hartelijk welkom aan onze gasten uit Kes-
sel en iedereen een prachtige wedstrijd toegewenst. 

KNUURKE

PS. Heeft u het gezien? De overwinning van onze buur 
BEVO op Reuver, 9-1. Voorwaar geen kattenpis. 

In deze Knuurier…
In deze achtste Knuurier van het seizoen weer van alles 
wat. En niet zomaar wat.

NA‑

COMPETITIE.

LEKKER

TOETJE.
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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 manne van Naart 
hebbe een huzare-
stukske uitgehaaldt 
door de tweede perie-
ode te winne. Dat is 
alweer een teitje gelede, 
maar ik wil het tog nag 
efkes memorere.
Door de zege tege die 
van de Grashoek en 
door het punteverlies 
van die van de Neer-
kank in Beringe was de 
buid binne.
Ik hat het graag meegeviert in de tent, maar allelij 
gebreke zowals ekstersooge en iesjas gooiden roet in 
het ete. Ik hep er tuis maar ene op gedronke. Voor de 
iesjas was dat niet goed want de pein wert er alleen 
maar erger door. Ik hat het er egter graag voor over. 
Wie weet wat er in de nakompetiesie nag mogelik is.
Ik durf het niet hartop uit te spreke maar ik droom 
er wel mei over. Ge kunt wel rade wat ik bedoel. 
De vorige week zadderdig werd er in Koningslus 
gewonne. En ik denk dat ze vandaag ook tege die van 
Kessel winne. Zo niet, dan gaan we ons preparere 
op de pleejofs. Ongertusse won PSV de beker. Niet 
de hooftpreis maar tog schoon meegenome. Die uit 
Amsterdam hadde dit waarsgijnlik niet bevroet. Het 
scheint in Einthove nag lang onrustich geweest te zein 
op eerste paasdag. Maandag efkes heel vroeg naar 
de paasmarkt gewees. Fijn dat het weer kos na eng-
kele jaren lokdoun. Hep get poetslappe en ongergoet 
gekoch. Weet ge dat ook weer. De groete.

LELLEDEL 

***De wedstrijdbal van vanmiddag werd 
geschonken door VAN DER LINDEN POULTRY 
PRODUCTS B.V.  BERINGE. ***Dat de wed-
strijdbal de groenwitten geluk moge brengen! 

***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: JUMBO 
PANNINGEN. ***De groenwitten pakten inmiddels 
overtuigend de Tweede Periodetitel. Een felicitatie 
waard. Bij deze! ***Van een lekker competitietoetje 
zijn we dus al zeker. Het is te hopen dat we er van 
gaan smullen! ***Ook vandaag bij de negende thuis-
wedstrijd 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 gespon-
sord 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 suppor-
tersclub. ***Bij Panningen-Grashoek was de eerste 
prijs voor Remco Litjens en het luxe bierpakket ging 
naar Werner v. Osch. Er was zelfs een derde prijs, 
bij Panningen-BEVO meldde zich namelijk niemand 
voor het bierpakket. En wie ging er met die derde 
prijs aan de haal? Juist, voor de zoveelste keer was 
Theo Peters spekkoper. Zou Mina die loten instralen 
of zo? Hij zal zijn geheim waarschijnlijk toch niet 
prijsgeven.***LEENDERS GIELEN ADVISEURS 
REGIO BANK, DE HOOFDSPONSOR VAN SV PAN-
NINGEN. 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 tradi-
tie dan in ere hersteld zou zijn. Denk er eens over 
na!!!! Wie komt er over de brug???? Wie is/zijn die 
echte groene(n)???? ***Op Paaszondag won PSV 
sinds heel lange tijd weer eens een prijs. De Eind-
hovenaren verlieten De Kuip met de ‘dennenappel’ in 
de pocket. Als u het mij vraagt was de zege tegen 
Ajax verdiend. De Amsterdammers en Ten Hag in het 
bijzonder toonden zich slechte verliezers. En als u het 
mij nogmaals vraagt, breken er magere jaren aan 
voor Ajax. ***En het landskampioenschap is ook nog 
niet binnen. ***De heenwedstrijd in Kessel werd door 
Panningen verdiend gewonnen. De buren zullen uit 
zijn op revanche. ***Juventus, Barcelona, Paris, Bay-
ern, Chelsea. Clubs met oogverblindende en oorver-
dovende begrotingen. En Europees staan ze met lege 
handen. Nee, dan Villarreal. Een provincieclubje uit 
een stad, kleiner dan Helmond, is nog volop in de race 
voor de hoofdprijs. ***Schalke terug in de 1. Bundes-
liga? Zou schön zijn! ***Vandaag dus tegen Kessel. 
De periodetitel is binnen. Zou er nog meer in het vat 
zitten? ***Op Paaszaterdag werden er in Koningslust 
verdiend 3 punten gepakt. We weten onderhand niet 
meer hoe verliezen aanvoelt…..  ***Op 1 mei gaan we 
naar de andere kant van de Maas om de voetbalde-
gens te kruisen met Reuver. Een week later wordt er 
thuis gespeeld tegen SVEB om vervolgens op 15 mei 
op bezoek te gaan bij RKDEV in Arcen. ***Daarna 
nog drie wedstrijden en het vreemde seizoen zit erop. 

***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! ***Als die oorlog nu 
eindelijk eens op kan houden, wordt het feest alleen 
maar groter. Maar dat zal voorlopig wel een illusie 
blijven…. 
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

Schijf van 3: het preventie ‘Wondermiddel’
(dit keer over de gevolgen van overgewicht)

Diabetes mellitus type 2.
Eén van de belangrijkste ziekten gerelateerd aan obe-
sitas is ouderdomssuiker. Ruim 80% van de gevallen 
van diabetes mellitus type 2 is toe te schrijven aan 
overgewicht. Hoe groter het overgewicht en hoe langer 
de duur van het overgewicht, des te groter is de kans 
op diabetes mellitus type 2. Dit kan leiden tot oog-, 
nier-, zenuw-, vaat- en leveraandoeningen. Dat maakt 
de stijgende prevalentie (het vóórkomen) van diabe-
tes mellitus type 2 onder kinderen en jongvolwassenen 
zorgwekkend.

Hart- en vaatziekten
Wanneer men weinig beweegt en inactief is, heeft dit 
negatieve gevolgen op de bloeddruk, het lichaams-
gewicht, het vetpercentage en het cholesterolgehalte. 
Inactiviteit verhoogt de kans op hart- en vaatziekten 
aanzienlijk. Ongeveer 20% van alle mensen die hart-
ziekten krijgen, krijgen deze ziekten doordat ze over-
gewicht hebben. Echter met of zonder overgewicht 
kunnen een actieve leefstijl en goede conditie de kans 
op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten enorm ver-
kleinen.

Kanker
Roken, overgewicht, lichamelijke inactiviteit en onvol-
doende inname van groente, fruit en vezels zijn breed 
geaccepteerde oorzaken van kanker. Berekend is dat 
kanker bij ruim 72.000 patiënten (5% van alle gevallen 
van kanker) in Europa is toe te schrijven aan ernstig 
overgewicht. Een verklaring voor kanker aan de voort-
plantingsorganen bij vrouwen, zou de verhoogde pro-
ductie van oestrogeen door vetcellen kunnen zijn. Ter-
wijl veel buikvet gezien wordt als een risicofactor voor 
borstkanker.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
De verhoogde krachten die door het hogere gewicht 
op gewrichten en botten inwerken, versterken de bot-
ten enerzijds, zodat het risico op osteoporose afneemt. 
Anderzijds tasten deze verhoogde krachten het kraak-
been in de gewrichten aan, wat kan leiden tot orthope-
dische klachten. Aandoeningen aan het bewegingsap-
paraat kunnen ervoor zorgen dat mensen verminderd 
mobiel zijn. Goede spieropbouw is belangrijk bij klach-
ten aan het beweegapparaat. Gewichtsverlies kan 
noodzakelijk zijn voor operatieve plaatsing van prothe-
ses en dergelijke.
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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 in je paspoort en bijnaam?
Ricardo Ronaldus Catharina Maria Geeraets. Bijnaam: 
Jaer (geen idee waarom).
Adres en woonplaats?
Raadhuisstraat 1A Panningen.
Geboortedatum en -plaats?
12 Juli 1994 in Panningen
De liefde van je leven?
Al bijna 9 jaar Carmen van ’t Hof.
Welke opleiding(en) heb je zoals gevolgd?
Al vrij jong wist ik dat ik het 
bedrijf van m’n vader wilde 
overnemen. Na de HAVO heb 
ik de Fontys Sporthogeschool 
gedaan en vervolgens nog 
Avans sportmarketing. 
Eigenaar en trainer van 
Sportcenter Balance: vertel 
hier eens meer over?
Zolang ik me kan herinneren 
wilde ik werken in het bedrijf 
van mijn vader. Het werd me 
natuurlijk ook met de paple-
pel ingegoten. Uiteindelijk het 
bedrijf overnemen was altijd 
het hoofddoel. Helaas is dit 
door het vroegtijdig overlijden 
van mijn vader veel eerder 
werkelijkheid geworden dan 
de planning was. Inmiddels 
zijn we 6 jaar verder en ik voel 
me als een vis in het water. Ik 
vind de vrijheid van het onder-
nemen fantastisch! 
Je leukste anekdote op de 
werkvloer?
Een klant die ná zijn intake 
en eerste training er pas ach-
ter kwam dat hij eigenlijk een afspraak bij een andere 
sportschool had gemaakt (tja, iedereen maakt fouten). 
Uiteindelijk wel lid geworden! 
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
Ik ben in de D4 pas begonnen met voetballen. Vanuit 
daar via de D2 in de C1 terechtgekomen. Uiteindelijk 
ben ik in de B weer gestopt, nadat ik 9 wedstrijden 
schorsing kreeg na een opstootje (volledig onterecht 
natuurlijk). Sinds vorig jaar heb ik me bij Panningen 4 
aangesloten en die derde helft bevalt me prima! 
Op welke positie speel je en welke voetbalkwali-
teit raak je liever niet kwijt?
Meestal speel ik rechtsback. Ik denk dat de beste kwa-
liteit is dat ik niet bang ben om vol het duel aan te gaan. 
Al levert dat vaak niet het mooiste en meest verstan-
dige voetbal op.
Met welke voetballer kun je jezelf vergelijken?
Arjen Robben. Niet om het voetbal, wél om de bles-
sures!
Je grootste inspiratiebron op sportgebied?
Rico Verhoeven.
Wat wordt er dit jaar van Panningen 4 verwacht?
Kampioen worden zou natuurlijk het mooiste zijn, al 
mag je dat eigenlijk niet hardop zeggen voordat het zo 
is. De derde helft winnen we sowieso!
Waar ligt voor jou de uitdaging?
Geduld, geduld, geduld!
Je voetbalhoogtepunt?
Met de C1 kampioen worden tegen Helden C1. Het was 
de allerlaatste wedstrijd van het seizoen en één van 

ons werd kampioen. Door een redding a la Buffon van 
Patrick Steeghs (P4) werden we kampioen!
Voorspel de uitslag FCV Venlo 5 – Panningen 4? 
4-1, Leisink, Litjens, Bodde en Pol Maenen maken de 
Panningse doelpunten. Eigen goal van Stan Timmer-
mans.
Je hobby’s naast voetbal?
Boksen en hardlopen zijn mijn hobby’s, al is dit natuur-
lijk ook werk. Daarnaast ben ik ook niet vies van een 
speciaalbiertje op het terras.

Typisch Ricardo Geer-
aets....?
Niets willen missen en denken 
overal bij te moeten zijn!
Waar en wanneer heb je 
Carmen leren kennen?
We kennen elkaar van het 
Bouwens, maar we hebben 
voor het eerst met elkaar 
gepraat in Apollo. Dat is nu 10 
jaar geleden.
Welk grote beslissing heb 
je onlangs genomen?
Ik heb al sinds mijn eerste 
bezoek aan Amerika een idee 
voor een nieuw fitnessconcept 
in mijn hoofd. Ik heb onlangs 
besloten die stap te zetten. 
Stay tuned!
Heb je een (leuke) traditie?
Ik moet naar de kapper de 
dag vóór een open dag van 
Balance. Dat is echt bijgeloof 
voor een succesvolle open 
dag. Dat heeft tot nu toe altijd 
gewerkt!
Try before you die?
Absolute nummer 1 op mijn 

bucketlist is om een keer de ruimte in te gaan. Ik hoop 
dat ik het nog mag meemaken dat de commerciële 
ruimtevaart betaalbaar wordt.
Wat moet blijven zoals het nu is?
Mijn leeftijd! 27 vind ik prima, die wil ik nog wel een 
paar jaar blijven hoor!
Al vakantieplannen in het verschiet? 
Waarschijnlijk ergens in Amerika. Dat is echt mijn favo-
riete land!
Je grootste blunder ooit?
Naar Londen vliegen voor een marathon en dan je 
hardloopschoenen vergeten! 
Welke maaltijd maak en serveer je het liefst?
Knakworsten, aangezien dat het enige is wat ik kan 
maken. 
Wat zou je nog eens willen overdoen?
Mijn 18de verjaardag. Thanks to sambucca kan ik me 
daar helemaal niets meer van herinneren! 
Je favoriete gereedschap?
Alles van Makita, pohhh mooi spul zeg!
Welke sport ligt je helemaal niet?
Tennis. Ik heb 10 lessen gehad en daarna nooit geen 
bal meer geslagen. Mijn tennisracket is alleen versleten 
van de keer dat ik het racket over het hek gooide tij-
dens mijn laatste les.
Als ik zeg ‘KiKa’, dan zeg jij?
Doneren, doneren, doneren! 
Wat kijk en lees je zoal?
Series die zich afspelen in de gevangenis of in de 
(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: Tren Ueberbach, Bart Jacobs, Juul v.d. 
Beuken, Giel Jacobs, Stan Peeters, Mika Staaks, Mike 
Verlaak, Roy Peeters, Rick Peeters, Luuk v. Daal, 
Bram Geraedts, Noud Peeters, Bert Lenders, Willem 
Kruijk, Joep Jacobs, Jules Bruynen, Daan Zeelen, 
Jurre Simons, Tom Bruynen, Kay Wulms, Tarik Cubuk.
nieuw: Niemand.
vertrokken/gestopt: Niemand. 
trainer: Wim Rijs (1e seizoen). 
verzorger: Joep Jacobs.
leider: Roel Sieben.
assistent-scheidsrechter: Wilfred Knipping.

VV Kessel werd opgericht in 1935 als KVC Kessel. De 
huidige naam van de club ontstond in 2001 uit een 
fusie van KVC Kessel en het in 1960 opgerichte Eiker 
Boys. De thuiswedstrijden worden gespeeld op sport-
park ‘DE ROODE EGGE’. De clubkleuren zijn rood en 
zwart.

HOOFDSPONSORS VV KESSEL: 
BOUWBEDRIJF VERLAAK en 

NEPTUNUS STRUCTURES

Selectie VV KESSEL 

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 Derde Periode

Programma 24 april

Programma 17 april

 DEV-ARCEN -  SV GRASHOEK  

 GFC ‘33 -  KONINGSLUST  

 VV HEGELSOM -  SVEB  

 METERIK -  RKMSV  

 NEERKANDIA -  VV REUVER  

 SV PANNINGEN -  VV KESSEL  

 TSC ‘04 -  BEVO

 BEVO -  DEV-ARCEN  

 SV GRASHOEK -  VV HEGELSOM  

 VV KESSEL -  NEERKANDIA  

 KONINGSLUST -  METERIK  

 VV REUVER -  SV PANNINGEN  

 RKMSV -  TSC ‘04  

 SVEB -  GFC ‘33

Arbitraal trio
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SCHEIDSRECHTER:  
Dhr. T.J.A.M.W Bruekers. 
(Naam scheidsrechter zoals altijd 
onder voorbehoud)

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS: 
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en 
Dhr. Wilfred Knipping (VV Kessel).

1 VV Hegelsom* 18 13 4 1 43 42 11 
  
2 VV Kessel 18 13 1 4 40 48 30 
  
3 Neerkandia 18 11 4 3 37 47 19 
  
4 Meterik 18 11 0 7 33 43 32 
  
5 SV Panningen* 18 9 5 4 32 43 24 
  
6 RKMSV 18 6 8 4 26 30 17 
  
7 BEVO 18 8 2 8 26 43 37 
  
8 DEV-Arcen 18 7 4 7 25 29 29 
  
9 SV Grashoek 18 4 6 8 18 27 40 
  
10 GFC ‘33 18 5 3 10 18 18 31 
  
11 TSC ‘04 18 4 5 9 17 24 43 
  
12 SVEB 18 2 8 8 14 20 31 
  
13 VV Reuver 18 4 1 13 13 29 55 
  
14 VV Koningslust 18 2 3 13 9 17 61

* Periodekampioen

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

Uitslagen 18 april

Uitslagen 16 april

 BEVO -  VV REUVER 9 - 1
 GFC ‘33 -  METERIK 1 - 2
 SV GRASHOEK -  VV KESSEL 2 - 4
 VV HEGELSOM -  NEERKANDIA 0 - 0
 RKMSV -  DEV-ARCEN 2 - 0
 SVEB -  TSC ‘04 1 - 2

KONINGSLUST -  SV PANNINGEN 0 - 2
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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 diegene die hem ken(d)en: vraag 13 is wel echt 13. En dan hoef je niet eens bijgelovig te zijn.



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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