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In de vorige zondagse thuiswedstrijd pakten onze 
groenwitten nog een benauwde overwinning. SVEB 
moest eraan ‘geloven’. 
Op een heerlijke doordeweekse voorjaarsavond ging 
het, ook weer op “Noord’, mis tegen Neerkandia. 
Het wordt dus de hoogste tijd dat er ook thuis weer 
eens een degelijke prestatie wordt geleverd. Daar heb-
ben de thuissupporters gewoon recht op. Of het daad-
werkelijk gaat gebeuren? 
Het verlies in Arcen uitgummen en met een schone lei 
beginnen. 
Hoe eenvoudig kan het zijn? Tja, en de vele kansen zul-
len benut moeten worden. Daar gaat het bij het leuke 
spelletje nu eenmaal om. 
Het is te hopen dat het gaat lukken tegen TSC ’04. Dat 
het een mooie pot mag worden. Veel staat er niet op 
het spel. Laat het voetbal dan maar de moeite waard 
zijn. 
Een hartelijk welkom aan iedereen op ‘Noord’.

KNUURKE

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

Het was een zware 
bevalling deze keer. 
Waar moet ge het over 
hebbe? Het gaat niet 
goet met de groenen. 
Ik hauw mijn hart vast 
voor over een paar 
weke. Het is te hope dat 
Naart get aparts weet 
te bedenke. En als we 
niet promovere, het zei 
zo. Er zein ergere dinger. 
Op het moment dat ik 
dit stukse sgrijf valle de 
musse uit de dakgoot. Het is mottig warm en de klere 
plakke op mijn geliefde leif. Iederen dag onder de doesj 
is er ook niet meer bei. Is me veels te duur en ook niet 
goet voor het kliemaat. Hoewel ik daar niks van snap, 
maar dat zal wel aan mei ligge. 
Ik hoop dat ik er komende zomer efkes tussenuit kan 
kneipe. Daar hep ik wel behoefte aan na al die ellende 
van een paar jaar pandemie en d’n oorlog. Na vandaag 
moet ik volges kontrakt nag één keer aan de bak. Ik 
preis onze lieven heer dat het dan efkes gedaan is. Of 
ik het vollegent jaar mijn kontrakt verleng? Zal aan de 
voorwaarden liggen. Ik ben namelik goet, maar niet gek 
als ge bedoelt wat ik begrijp. Vroeger hat ik in de hof 
twee klijne aspergebetjes. Krek genoeg. Nu moet ik die 
stengels elleke keer gaan kope. Ik hep het er wel voor 
over, want ik ving ze verrekkes lekker. De preis is wel 
aan de hoge kank net als die van benziene. Blei dat ik 
genen outo heb. Zo, tog weer gelukt. We houwe de moet 
er maar in. Tot in de laatste Knuurier als we thuis tege 
die van Mijel moete.
LELLEDEL 

***De wedstrijdbal van vanmiddag werd geschon-
ken door BAKKERIJ UT BRUÈDJE. Bakkerij Ut Bru-
èdje, een familiebedrijf, opgericht door Jan(tje) 
Kranen uit Kepèl, is in 1982 begonnen als leve-
rancier van ambachtelijk brood en banket aan 
bedrijven, instellingen en SRV-wagens, en er werd 
brood en banket aan huis verkocht. Dit is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot verkoop in de eigen 
winkel, eerst aan de Antoniuslaan in Blerick en 
vervolgens aan de van Boerlostraat in Blerick en 
inmiddels zijn de producten ook verkrijgbaar in 
diverse supermarkten in deze regio. Zo bijvoor-
beeld ook bij Jumbo Harald & Ilse van Beek Pan-
ningen, hoofdsponsor van SC Knuurke. Tevens 
worden de producten nog steeds door enkele 
SRV-wagens aan huis bezorgd. De kinderen van 
pionier Jan hebben inmiddels de leiding van het 
bedrijf waar prijs en kwaliteit zeer klantvriende-
lijk zijn. ***Dat de wedstrijdbal de groenwitten geluk 
moge brengen! ***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: 
JUMBO PANNINGEN. ***Op een doordeweekse avond 
verloor Panningen tegen het sterke Neerkandia. En in 
en tegen Arcen ging het ook weer mis. Hoeveel kansen 
heb je nodig?! Hopelijk herpakken de groenwitten zich 
straks in de play offs. Dan zullen de zeperds weer gauw 
vergeten zijn. ***Ik zou proberen vandaag een begin 
te maken met het herstel! Je kunt maar beter goed 
beslagen ten ijs komen. ***Ook vandaag 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-Neerkandia  was de 
eerste prijs voor Thijs Vanmaris en het luxe bierpakket 
ging naar Ritchie Klomps. ***Een heuglijke mijlpaal voor 
Wendy Rutten. Het interview met Thijs Vanmaris (elders 
in deze Knuurier) is inmiddels nummertje 200 (!). De 
moeite van het vermelden waard!***LEENDERS GIE-
LEN ADVISEURS REGIO BANK, DE HOOFDSPONSOR 
VAN SV PANNINGEN. LAAT U ADVISEREN. ***Op 
de middenpagina mist u de informatie van het bezoe-
kende TSC ’04. Ondanks de nodige verzoeken werd er 
geen informatie verkregen vanuit Tegelen. Als dat nog 
teveel gevraagd is…. Slechte beurt van de gasten. ***Ik 
blijf zeuren en helaas ook in herhaling vallen  Er zijn vol-
doende 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 1973 
bestaat Knuurke 50 jaar. Wat zou het fijn zijn als deze 
mooie traditie dan in ere hersteld zou zijn. Denk er eens 
over na!!!! Wie komt er over de brug???? Wie is/zijn die 
echte groene(n)???? ***Wat een ontknoping in de Ere-
divisie. Hoezo Mickey Mouse?! ***Succes Feyenoord in 
Tirana. Alhoewel het met die keeper wel een probleem-
pje wordt. Of zal Bijlow onder de lat staan? Laten we het 
hopen. *** Derksen, Genee en Gijp. In Medialand is nog 
meer mogelijk dan in de voetballerij. ***Vroeger was 
het: Daar komen de Russen. Hopelijk heel snel: Daar 
gaan de Russen. ***Til en ene Janssen wel bij Oranje 
en Wijnaldum niet. ‘De Kromme’ snapt er niks van. Ik 
ook niet. ***Klopp tegen Ancelotti. Mooi affiche.  ***Het 
Dotje Toernooi nadert met rasse schreden. Na 2 jaar pas 
op de plaats gemaakt te hebben, gaan op Hemelvaarts-
dag alle remmen los. Feest!  Er zijn overigens nog vrijwil-
ligers nodig. Dus…..***Gegroet!
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!
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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: Het belang van 3

Dat we actief moeten zijn en ons hart- en longsys-
teem fit moeten houden is voor velen vast geen 
verrassing. Aerobe training vergroot ons uithou-
dingsvermogen en helpt om vet te verbranden. 
Maar het belang van de 3de pijler van de Schijf 
van 3, spiertraining, is misschien wel nieuw voor 
veel mensen. Spiertraining is namelijk essentieel 
om op een verantwoorde manier af te slanken en 
slank te blijven.

De laatste 10 jaar is er veel onderzoek gedaan naar 
de voordelen van beweegactiviteiten die de spieren in 
ons lichaam versterken qua kracht en uithouding. Dit 
onderzoek wijst uit dat spiertraining ervoor zorgt dat 
het volhouden van alledaagse activiteiten makkelijk 
wordt en een rol kan spelen in de preventie van osteo-
porose (botontkalking), sarcopenia (spiermassaverlies 
gerelateerd aan ouderdom), rugklachten en de preven-
tie van overgewicht in het bijzonder.
(Braith & Stewart, 2006; Pollock et al. 2000).

Daarnaast wijst onderzoek ook uit dat spiertraining een 
gunstig effect heeft op het aanpakken van risicofacto-
ren die de kans op diabetes, hart- en vaatziekten en 
kanker verhogen. Deze risicofactoren zijn insulineresis-
tentie, lage ruststofwisseling, hoge bloeddruk en een 
te hoog vetpercentage (Winnett and Carpenelli, 2001).

Spiertraining bij afslanken
Hoe werkt spiertraining bij afslanken dan precies? 
Intensieve spiertraining zorgt voor een hoog energie-
verbruik. Na een spiertraining, blijft het energieverbruik 
van de spier nog een tijdlang hoger dan voor de trai-
ning. En dat is net wat je nodig hebt wanneer je traint 
om af te vallen: een hoge vetverbranding gedurende de 
hele dag! Train dus je hele lichaam voor een optimaal 
resultaat en om op termijn het jojo-effect te vermijden.
Naast een vergroting van je spiermassa, dient een 
spiertraining op het juiste niveau ook lichte spierpijn 
te geven. Na zo’n training heeft de spier minstens 48 
uur nodig om weer helemaal te herstellen. Het is dus 
belangrijk om minstens 1 dag rust tussen twee spier-
trainingen te nemen om je spieren voldoende rust te 
gunnen. Tijdens deze periode is je stofwisseling hoger 
en kan je lichaam meer voedingsstoffen verbranden. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat je voeding voldoende 
eiwitten bevat. Let op, té zwaar trainen is niet de juiste 
manier om je stofwisseling te verhogen. Om dat te 
bereiken is het beter om gewoon meer te bewegen 
gedurende de week!
De spieroefeningen zijn al uit te voeren met 2x per 
week 15-30 minuten. Ze hoeven dus niet veel tijd in 
beslag te nemen.
De spiernorm vind je terug in de Schijf van 3.
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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 (NUMMER 200!!!!)

Je namen in je paspoort en je bijnaam?
Mathijs Wilhelmus Marie Gerardus Vanmaris. Bijnaam 
‘Sjmale’.
Adres en woonplaats?
Pr. Mauritsstraat 6, 5981 BX Panningen.
Geboortedatum en -plaats?
10 februari 1959 in Kepèl natuurlijk.
Uit welke gezinsleden bestaat de familie Vanma-
ris?
Ons gezin bestaat uit Truus en mezelf natuurlijk, onze 
zoon Peter met vriendin Judith 
en de kleinkinderen Ties, Bear 
en Riff en onze zoon Thijs met 
vriendin Jenny.
Welke opleiding(en) heb je 
gevolgd?
Na de lagere school heb ik 
de MAVO gedaan, welke later 
opging in het Bouwens van der 
Boije College. Daarna 1 jaar 
naar de vormingsklas welke 
onderdeel was van de huis-
houdschool in Panningen. Dit 
met enkele vrienden daar we 
nog niet wisten welke kant we 
op wilden gaan. We waren de 
eerste jongens op deze school 
en leerden o.a. koken en 
naaien. Na dit jaar ben ik bij 
‘Savelberg’ Stichting Daelzicht 
gaan werken en volgde daar 
de 3 jarige opleiding tot Z-ver-
pleegkundige. 6 jaar later een 
2 jarige opleiding tot leidingge-
vende aan de Hogeschool voor 
verpleegkundigen te Nijmegen. 
Gevolgd door nog 10 tallen 
interne cursussen.
Wat doe je voor de kost?
Ben vanaf 1976 tot 2015 in dienst geweest bij Stich-
ting Daelzicht, een zorgverlener voor mensen met een 
verstandelijke beperking op diverse locaties in diverse 
functies. Maar het leeuwendeel als teamleider van 
diverse afdelingen. Momenteel maak ik gebruik van 
een vroegpensioenregeling. Sinds kort is Truus ook met 
vroegpensioen en dit bevalt ons uitstekend. 
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
Ik heb een grillige voetbalcarrière gehad. Als je vroeger 
wilde gaan voetballen moest je je aanmelden bij Toon 
Keltjens op de Julianastraat 7 in Panningen. Vanaf mijn 
7e, 8e jaar stond ik daar elke woensdagmiddag aan de 
deur met de vraag ‘Toon mag ik komen voetballen’? 
‘Nee’ zei Toon dan resoluut. ‘Je moet wachten totdat je 
10 jaar bent.’ Dat was de leeftijdsgrens toentertijd. Maar 
na enkele maanden zeuren, hij was dit denk ik wel een 
beetje zat, zei hij: ‘Toe maar…je bent een grote jongen, 
ze geloven wel dat je 10 bent, maar vertel het tegen 
niemand.’ Toen was ik 8 jaar. Hierdoor heb ik 4 jaar in 
de D-jeugd gespeeld en wel in een omgedraaide volg-
orde. Begonnen in de D3 vervolgens naar de D4, het 
jaar daarop naar de D5 en ja ook nog een seizoen in de 
D6. Toen maakte ik de overstap naar de B4 en een jaar 
later naar de C3 gevolgd doorr de B2, A3 en het laatste 
jaar in de A2. Er was toen geen A3. Bij de overstap 
naar de senioren was ik ingedeeld bij het 8e. Dit heb ik 
nooit afgemaakt vanwege een ernstige knieblessure en 
het feit dat ik ging werken en ook de weekends moest 
werken.

Je sterke en zwakke punten op het voetbalveld?
Ik was een zeer ‘begenadigde’ speler, kijk maar naar de 
vorige vraag. Nee, ik kon er weinig van zoals zovelen, 
maar ik had plezier voor twee. Wel beschikte ik over een 
loeiharde rechtse en trof daarmee wel eens doel. Ik heb 
zoveel doelpunten gemaakt dat ik ze me nog allemaal 
kan herinneren!
Waarom de ommezwaai naar scheidsrechter?
Ik werd jeugdleider toen ik in de C voetbalde en floot toen 
al soms wedstrijden. Vanaf het einde van mijn actieve 

carrière ben ik me meer gaan 
toeleggen op het fluiten en ben 
jarenlang als clubscheidsrech-
ter actief geweest zowel bij de 
jeugd als bij de senioren. Dit 
heb ik gedaan tot twee jaar 
geleden en fluit nu nog alleen 
wedstrijden waarbij ik niet 
hoef te rennen, 7 tegen 7 en 
de minitoernooien in de regio 
zoals het Dotje Toernooi ,dat 
gaat niet meer vanwege mijn 
versleten knieën. 
Wat zijn je taken bij 

‘VVSVP’? 
We hebben eigenlijk geen taak-
verdeling .Ik probeer erop toe 
te zien dat we ook waarma-
ken wat we de leden hebben 
beloofd toen we met de Vrien-
den van SV. Panningen zijn 
begonnen. Ik doe dit samen 
met Frans Wulms, John v.d. 
Dungen en René Lormans. Zorg 
wel voor een actuele ledenlijst 
en bewaak het budget.
De tip voor de wederop-
bouw van de kantine?

Pak het nu goed aan, zodat we nog jaren vooruit kunnen 
en neem datgene mee wat in de oude situatie wel eens 
onhandig was. 
Je hobby’s naast voetbal?
Fietsen, vissen, opa spelen en ik maak dagelijks de puz-
zels in de krant.
Voorspel de uitslag tegen TSC ’04?
3-0.
Typisch Thijs Vanmaris…?
Altijd behulpzaam en niets op de lange termijn schuiven, 
doen wat je anderen hebt toegezegd.
Je betere en mindere goede karaktereigenschap?
Ik kan moeilijk nee zeggen en kan absoluut niet tegen 
mijn verlies. Na een nederlaag van ons vaandelteam 
kan ik uren een slecht humeur hebben.
Waar en wanneer is de vonk met Truus overge-
slagen?
Dat was in de nieuwjaarsnacht van 1978 op 1979. We 
zouden met onze vriendengroep doorhouden met de 
vriendinnengroep van Truus. Uiteindelijk was ik de enige 
van onze groep en toen iedereen in slaap was gevallen, 
behalve Truus en ik, gebeurde het.
Welke maaltijd mag Truus altijd op tafel zetten?
Zuurkoolovenschotel met meegekookte speklappen. 
Heerlijk.
Stiekem zou ik willen uitblinken in? 
Gitaar spelen, vond ik in de tijd dat we naar Aerdts gin-
gen geweldig. Maar ja, ik weet nog niet eens hoe je zo’n 
ding moet vasthouden.
(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

Helaas geen informatie ontvangen.

Selectie TSC’04

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 22 mei

Programma 29 mei

 BEVO -  GFC ‘33  

 VV KESSEL -  VV HEGELSOM  

 KONINGSLUST -  SVEB  

 METERIK -  SV GRASHOEK  

 NEERKANDIA -  RKMSV  

 SV PANNINGEN -  TSC ‘04  

 VV REUVER -  DEV-ARCEN

 DEV-ARCEN -  VV KESSEL  

 GFC ‘33 -  SV PANNINGEN  

 SV GRASHOEK -  NEERKANDIA  

 VV HEGELSOM -  VV REUVER  

 RKMSV -  KONINGSLUST  

 SVEB -  BEVO  

 TSC ‘04 -  METERIK

Arbitraal trio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS: 
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en 
Dhr. ?

1 VV Hegelsom* 23 18 4 1 58 59 13 
  
2 Neerkandia 23 16 4 3 52 65 22 
  
3 Meterik 23 15 1 7 46 56 37 
  
4 VV Kessel 23 15 1 7 46 58 41 
  
5 SV Panningen* 23 11 5 7 38 49 31 
  
6 BEVO 23 11 2 10 35 54 47 
  
7 DEV-Arcen 23 9 4 10 31 36 38 
  
8 RKMSV 23 6 10 7 28 34 26 
  
9 GFC ‘33 23 7 4 12 25 29 42 
  
10 SV Grashoek 23 6 7 10 25 35 51 
  
11 TSC ‘04 23 5 6 12 21 31 60 
  
12 VV Reuver 23 6 2 15 20 37 64 
  
13 SVEB 23 2 10 11 16 23 37 
  
14 VV Koningslust 23 2 4 17 10 24 81

* Periodekampioen

1 Neerkandia 6 5 1 0 16 18 3 
  
2 VV Hegelsom 6 5 1 0 16 17 2 
  
3 Meterik 6 5 1 0 16 15 6 
  
4 BEVO 6 4 0 2 12 20 11 
  
5 VV Kessel 6 3 0 3 9 14 13 
  
6 SV Panningen 6 3 0 3 9 8 7 
  
7 GFC ‘33 6 2 1 3 7 12 13 
  
8 SV Grashoek 6 2 1 3 7 10 15 
  
9 VV Reuver 6 2 1 3 7 9 18 
  
10 TSC ‘04 6 2 1 3 7 9 18 
  
11 DEV-Arcen 6 2 0 4 6 7 11 
  
12 RKMSV 6 1 2 3 5 6 9 
  
13 SVEB 6 0 2 4 2 4 8 
  
14 VV Koningslust 6 0 1 5 1 7 22 
   

Uitslagen 15 mei

 

 DEV-ARCEN -  SV PANNINGEN 2 - 1

 GFC ‘33 -  VV REUVER 2 - 1

 SV GRASHOEK -  VV KONINGSLUST 2 - 2

 VV HEGELSOM -  BEVO 5 - 0

 RKMSV -  VV KESSEL 1 - 2

 SVEB -  METERIK 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 

Letterlijk ‘uit de brand geholpen’ door je buurman.



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
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BP self-service station

Thijs Reijnen B.V.
Europaweg 21 (A67) Venlo
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Versteegen b.v.

Dakdekkersbedrijf

Panningen

Postadres
Burg. Janssenring 36
5981 DH Panningen

Bezoekadres / Magazijn 
Industrieterrein Panningen 22
5981 NK Panningen

Telefoon;
077 - 720 1729
06 43 86 70 07

www.dbversteegen.nl
info@dbversteegen.nl

Bankrekening 
NL12 RABO 0324 1783 01

BTW 858007617B01

KvK 69775931
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VANAF 10.30 UUR - SPORTPARK PANNINGEN-NOORD



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

Tijd voor de kampioenen. Ook dit jaar weer?



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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