
druk en ontwerp: www.COMPRI.biz

Hoofdsponsor SC Knuurke

Hoofdsponsor SV Panningen

Seizoen 2021 - 2022

De Knuurier
 Vierde klasse E

Hoofdsponsor SC Knuurke

cover 21-22.indd   3 24/08/2021   14:07

http://www.leendersgielen.nl/


De Knuurier
 
 

Vooraf Schoolbord

PROGRAMMABLAD S.V. PANNINGEN

De periode van beslissingen is aangebroken en de 
beslissingen in de Vierde Klasse E zijn grotendeels 
gevallen. 
De wedstrijd van vandaag tegen RKMSV uit Meijel is 
dan ook een wedstrijd om des keizers baard. Alhoewel 
de plaats op de ranglijst van belang kan zijn voor de 
nacompetitie, kunnen onze groenwitten geen plek meer 
stijgen en zullen ze de nacompetitie ingaan als slechtst 
geklasseerde periodewinnaar. 
Dat neemt niet weg, dat het gestelde doel, het bereiken 
van de nacompetitie, is bereikt en dat het seizoen dus 
nu al als succesvol mag worden beschouwd. 
RKMSV is een stabiele middenmoter en ook voor hen 
staat alleen de eer op het spel. Maar een wedstrijd 
tegen Kepèl zorgt vaak voor extra motivatie, zeker voor 
ploegen uit de gemeente Peel en Maas. 
Knuurke wenst alle supporters, zowel uit Meijel als de 
eigen groenwitte supporters een laatste reguliere com-
petitiewedstrijd toe die het aanzien meer dan waard is

KNUURKE

In deze Knuurier…
In deze elfde en laatste 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

En weer een sezoen 
achter de ruk. Althans 
na vanavont. En de 
nakompetiesie tel ik 
dan efkes niet mee. 
Dan kome er namelik 
geen Knuurierkes meer 
en hoef ik dus niet aan 
de bak. Eerlik gezach 
ben ik daar bes wel een 
beetje blei mee. De jare 
beginne te telle en ook 
is de inspirasie wel eens 
weit te zoeken. Zeg nu 
zelluf: Het is tog gene mooie teit met alles wat er om 
os heen aan de hank is. De preize rijze de ketel uit 
en de manne en vrouwe in de politiek zein ook al niet 
meer te vertrauwe. Ik hep er in ieder geval geen hoge 
kips van op. Vroeger straalden die mense get uit, ook 
al hadde ze niet jouw kleur. Maar op vandaag? Er wort 
geloge of het gedrukdt staa. Er volge dan get debatte 
en de ganse zaak bleift weer wie ze was. Of ge mij het 
volgent sijzoen nag truk ziet? Dat staat in de sterren en 
ik kan er dus nag geen zinnich woort over zegge. Van-
daag moete ze tege meiel. Dat ware vroeger wetstrijde 
waar de vonke vanaf spetterden, bloet aan de palen 
zo gezegt. Ach, pure nostalgie. Ik hep genote van Max 
en Sjekko. Ik ben dan wel gene snelhijtsduivel, maar 
ik begreip wel wie de haze lope. Ook heb ik veel lol 
beleeft aan de giro. Talent genoech, Die uit Maastricht 
met die gekke naam tel ik niet meer mee. Die moet 
zein fiets maar in de Maas flikkere. Over en uit. Net als 
dit stukske. Groene, veel sukses in het verlengstuk en 
wie weet zien we os ooit nog erges. Sgone verkansie!.
LELLEDEL 

De wedstrijdbal van vandaag werd geschonken 
door SLAGERIJ PHILIPSEN.*** Bij SLAGERIJ PHI-
LIPSEN bent u aan het juiste adres voor al uw verse 
vleeswaren. Naast het reguliere assortiment kunt 
u er genieten van heerlijke barbecues, gourmet-
schotels en smulstenen. Ook kunt u er terecht voor 
maaltijden die vers kant-en-klaar voor u bereid 
zijn. Op de website www.slagerijphilipsen.nl vindt 
u meer informatie over producten, maaltijdinspira-
ties en aanbiedingen. Tevens biedt SLAGERIJ PHI-
LIPSEN u de mogelijkheid online het hele assorti-
ment te bekijken en te bestellen. Er wordt gezorgd 
dat alles klaar ligt wanneer het u het beste uit-
komt. Indien gewenst wordt ook de barbecue thuis 
bezorgd. De slagerij ligt aan de Raadhuisstraat 
in Panningen. Naast het eigen verse vlees levert 
Philipsen ook de producten van Livar en Boerde-
rijkip. SLAGERIJ PHILIPSEN is de enige slager 
in Panningen en omgeving die deze hoog aange-
schreven kwaliteitsproducten in het assortiment 
heeft. ***Dat de wedstrijdbal de groenwitten geluk 
moge brengen! ***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: 
JUMBO PANNINGEN. ***Bij de benefietwedstrijd van 
de Allstars van Kepèl tegen Dörp op zaterdag 28 mei 
organiseerde Knuurke in samenwerking met de Vrien-
den van SV Panningen een loterij. De eindopbrengst was 
maar liefst €857,40. De penningmeester van de SV was 
er ongetwijfeld mee in zijn nopjes.  ***De laatste wed-
strijd van de reguliere competitie vandaag. Maar Pannin-
gen is nog niet klaar en hopelijk zijn ze met Panningen 
ook nog niet klaar! Op het moment dat dit geschreven 
wordt, is er nog niks bekend wat het programma betreft 
van de play offs. Maar dat zal u zeker bereiken. ***Ook 
vandaag uiteraard de traditionele loterij. En dat met 
loten, gesponsord door JUMBO HARALD EN ILSE VAN 
BEEK. ***De eerste prijs, een goedgevulde  levensmid-
delenmand/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. ***Vanaf deze 
plek een bedankje richting de adverteerders. Zonder 
hen geen Knuurier. Zo simpel is dat. ***Waar zou Real 
Madrid zijn zonder die dekselse stoïcijnse Thibaut Cour-
tois? Zonder hem zou de cup met de grote oren onge-
twijfeld naar Liverpool zijn gegaan. Maar ja, een keeper 
is nu eenmaal ook een van de elf.  ***LEENDERS GIE-
LEN ADVISEURS REGIO BANK, DE HOOFDSPONSOR 
VAN SV PANNINGEN. LAAT U ADVISEREN. ***Pan-
ningen 4 kampioen. Gefeliciteerd! De kater zal inmiddels 
wel weggespoeld zijn. ***Het Dotje Toernooi was in alle 
opzichten geslaagd. Geen corona, geen apenpokken en 
hopelijk volgend jaar ook geen oorlog meer. Laat 2023 
maar komen, om met Lei de Bruijn (elders in dit blad) 
te spreken. ***Jammer dat Feyenoord het niet redde in 
Tirana. Het matige AS Roma van de ‘Special One’ had 
net iets meer geluk. ***Snor heeft het nodige gemeen 
met Mark Rutte. Hij komt overal mee weg.  ***Europa 
is gewaarschuwd. AZ komt eraan! ***Zenuwslopend 
en bloedstollend was de finale ADO-Excelsior voor een 
stekkie in de Eredivisie. Het werd uiteindelijk het kleine 
clubje uit Rotterdam. Maar wat een schorriemorrie, die 
hooligans van Den Haag! ***Ook zo genoten van onze 
renners in de Giro? Dat wordt genieten de komende 
jaren. ***Nations League. Van mij hoeft het niet. En ik 
ben niet de enige. ***Groenwitten, succes tijdens de 
play offs. Maak er wat moois van. Wellicht hebben we 
straks nog iets te vieren?!  ***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!

 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

7 Essentiële inzichten van
Bewegen als medicijn

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

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

➀ 21/7 in beweging
    Elk dagdeel in beweging voor betere verwerking van 

bloedsuikers en minder kans op diabetes en overge-
wicht.

➁ Minimaal 10
    Beweeg 10 minuten per dagdeel om je vetstofwis-

seling te activeren. Voor een optimaal vetverbruik, 
beweeg je het liefst 20 tot 30 minuten per dagdeel.

➂ 5 extra
    Veel mensen denken dat ze geen tijd hebben om elk 

dagdeel te bewegen. Beweeg in dat geval, op zijn 
minst, elk dagdeel minimaal 5 minuten extra en bouw 
dit langzaam uit.

➃ Verlaag je biologische leeftijd
    Behoud en bouw je spiermassa op en verhoog je stof-

wisseling met minimaal 2 keer per week een oefen-
sessie van spierversterkende oefeningen.

➄ Verlaag je cardiovasculaire leeftijd
    Ook je hart- en bloedvaten kun je vitaliseren, door 

conditietraining. Het advies is 2 á 3 keer per week 
lekker intensief sporten.

➅ Niet kleven
    Langdurig zitten wordt het nieuwe roken genoemd 

en blijkt erg schadelijk te zijn. Onderbreek het zit-
ten elk half uur en ga elke twee uur even een stukje 
wandelen.

➆ Samen; 1 + 1 = gezonder
    Uit onderzoek blijkt dat mensen die samen bewegen, 

dit langer vol kunnen houden en daar dan in gezond-
heid van profiteren. Beweeg en sport dus gerust 
vaker samen met familie, vrienden en/of collega’s.

Niets moet, iedereen maakt zelf zijn keuzes. Ervaar wat 
deze 7 essentiële inzichten met je doen. Bouw ook aan 
een actiever leven, voor jezelf en voor een gezonder 
toekomstperspectief voor de opgroeiende jeugd!

Deze 7 essentiële inzichten van Bewegen als medicijn, 
zijn onderdeel van de Bewegen als medicijn beweging. 
Vanuit een goed begrip van deze 7 essentiële inzichten, 
kun je in ieder geval gezonde keuzes maken.

Wil je meer weten over de Bewegen als medicijn bewe-
ging, kijk op www.hoedoejedat.nu
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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? 
Lei de Bruijn.
Adres en woonplaats? 
Raadhuisstraat 95 Panningen
Geboortedatum en -plaats? 
14 juli 1961 Panningen.
De liefde van je leven? 
Wat is dat?
Welke opleiding(en) heb je gevolgd? 
LTS Metaal, Electra, Installatietechniek. 
Je werkt bij Van Dorp 
Installaties, wat voor 
bedrijf is het en wat zijn je 
taken? 
Installatiebedrijf, CV monteur 
utiliteit.
Vertel eens een leuk voor-
val op het werk?
Een collega belde mij om 
15.30 uur. Hij had zich ver-
slapen en moest om 7.30 uur 
beginnen. Wat nu? Ik gaf als 
antwoord dat hij door moest 
gaan met waar hij goed in is: 
doorslapen.
Hoe ziet je voetbalcarrière 
eruit? 
C4-B2-A3. Panningen 1 t/m 13 
actief . Als leider,  c.q. grens-
rechter bij C4, A1, Panningen 
1, en Panningen 2 en Pannin-
gen 4.
Jouw sterke en zwakke 
punten met voetbal? 
Niet veel sterke punten en 
teveel zwakke punten.
Heb je altijd al in het doel 
willen staan? 
Nee hoor, in de C voetbalde ik op het middenveld. In 
de B2 kwam ik in het doel terecht vanwege blessures.
Welke tip wil je de club meegeven? 
Laat je nooit meer verleiden tot hoofdklasse.
Een  extra aandachtspunt voor Panningen 1?
Roeien met de riemen die je hebt.
Wat is jouw voetbalhoogtepunt? 
Beker winnen met de A1, landelijk niveau halen met de 
A1, kampioen worden met Panningen 4, dit gebeurde 
2x in 1 seizoen. We werden kampioen, maar door een 
foute uitslag moest het kampioenschap uitgesteld wor-
den. (Het kampioensfeest echter niet) De wedstrijd 
erna verloren we van de concurrent en moesten nog 
1 wedstrijd spelen. Deze werd gewonnen, waarna het 
kampioenschap (wederom) gevierd kon worden.
Stel je ideale Kepèlse voetbalteam ooit samen?
Doel: Ves Jacobs. Laatste man: Jeroen v. Bussel . 
Linksback: Johan Cuppen.  Voorstopper: Jos Houben. 
Rechtsback: Johan Engels. Linkshalf: Artie Haazen. 
Centraal: Steven Douw v. d. Krap. Rechtshalf: Ton van 
Dotje . Linksbuiten: Naerd Vaes. Spits: Robert Janssen  
Rechtsbuiten: Wieke Lemmen.
Je leukste voetbalanekdote?
Bekertoernooi. Bekerwedstrijden in Koningslust, samen 
met Gona, Helden en Panningen. In de wedstrijd Hel-
den A - Panningen A kreeg een speler van Helden (Mark 
Dorssers) de bal aangespeeld op ongeveer 15 meter 
op eigen helft en schoot op doel van Panningen. De bal 
ging over het doel, waarna de reactie kwam van Mark 
(‘die motte d’rin’) Ik was grensrechter en achter mij 

stond de trainer van Helden, Hans Thijssen. Ik keek om 
en zag hoe verbijsterd hij keek en zei: ‘Ja, ballen van 
+/- 50 meter, moeten er inderdaad in!’ Hier hebben we 
nog vaak om gelachen.
Voorspel de uitslag Panningen 1 - RKMSV 1? 
1-1
Nog meer hobby’s? 
Handbal (passief). 
Typisch Lei de Bruijn….?
‘Rustig blieve!’

Waar en wanneer heb je 
Loes leren kennen? 
Tijdens kermis bij Dotje, al 
lang geleden.
Wat staat bovenaan op je 
verlanglijstje? 
De hobbyruimte op de Loo 
maken.
Je betere en mindere goede 
karaktereigenschap? 
Stront eigenwijs en toch af en 
toe behulpzaam zijn.
Wat is er de afgelopen peri-
ode veranderd? 
Het stukje grond op de Loo, 
waar we wat leuks van willen 
maken.
Je favoriete gereedschap? 
Momentsleutel op het ver-
keerde moment.
Hoe ziet je zomer 2022 
eruit? 
Hobbyen op de Loo.
Welk jaartal zou je nog 
eens over willen doen? 
2023. Ik hou van verrassingen.
Opgegroeid met alleen 
broers, hoe was dit? 

Op zich prima, omdat iedereen zijn eigen ding had met 
voetbal, (toch wel de rode draad) Ik als leider/grens-
rechter, Gradje scheidsrechter, Sjaak trainer en Hans 
analist 
Ik kan niet zonder? 
Stomme kal.
Wat wil je graag voor de jaarwisseling bereikt 
hebben? 
De hobbyruimte op de Loo.
Welke maaltijd maak en serveer je het liefst?
Deze vraag anders geformuleerd: Welke maaltijd wil je 
liefst geserveerd krijgen? Als het maar lekker is, is alles 
prima.
Waar zie je tegenop? 
Tegenop zien niet, maar ik verheug me op de pensi-
oentijd.
Vertel iets over je reis naar Zweden? 
Reisje Zweden naar een zoon van Loes, die daar voor 
een half jaar verblijft. Een mooie aanleiding om naar 
Zweden te gaan. Paar dagen Stockholm en dan nog een 
rondreis door midden Zweden. Lijkt me geweldig!
Wat kijk en lees je zoal? 
Lezen: ut bledje en kijken: sport.
Noem je favoriet nummer uit de Top2000? 
Muziek is iets wat me zeer weinig boeit. Misschien: ‘Beij 
Dotje in de kelder is nog zat’?
Welke cultuur fascineert jou? 
Als je “buutten” tot een cultuur zou willen benoemen, is 
dat het wel. Mijn avoriet is Jan Geraeds.
(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: Loek Beeren, Mylan v.d. Beucken, Jaap v. 
Bree, Yoshi Creemers, Jesse v. Deursen, Sjoerd v. 
Enckevort, Rik Engels, Jimmy Flipsen, Stan Frerichs, 
Sem v.d. Goor, Jim Heeskens, Bram v. Heugten, Max 
v. Horen, Rowan Jonge, Finn Joosten, Lars Joosten, 
Stef Lammers, Luca Legierri, Roy v. Lier, Björn v. 
Nienhuijs, Don Nijssen,  Mike Nijssen,  Sem Nijssen, 
Jordi Puts, Teun Renders, Stan Respen, Hayke 
Snijders, Naud Stappers, Jesper Steeghs, Sjuul 
Verkoulen, Youri Vrijssen.
nieuw: Finn Joosten
vertrokken/gestopt: Niemand.
trainer: Ton v. Dijk (5e seizoen).
verzorger: Tom Lalieu. 
leider: Johan Frerichs. 
assistent-scheidsrechter: Rik Stemkens

RKMSV werd opgericht op 3 april 1921 en is dus best 
wel een ‘oudje’. Thuiswedstrijden worden gespeeld in 
sportpark ‘De Starte’. De clubkleuren zijn rood, wit 
en zwart. In een grijs verleden was er ooit een sup-
portersclub, Joekel of iets van dien aard. Nooit meer 
iets van gehoord. Of draait Joekel nog ergens op een 
laag pitje?

HOOFDSPONSORS RKMSV: DE HEERE VAN 
MEIJEL en MEEUWIS SCHOENEN MODE SPORT.

Selectie RKMSV

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

Uitslagen 29 mei

Programma 6 juni

DEV-ARCEN -  VV KESSEL 2 - 3

GFC ‘33 -  SV PANNINGEN 1 - 3

SV GRASHOEK -  NEERKANDIA 2 - 1

VV HEGELSOM -  VV REUVER 7 - 0

RKMSV -  VV KONINGSLUST 6 - 0

SVEB -  BEVO 2 - 2

TSC ‘04 -  METERIK 1 - 3

 BEVO -  SV GRASHOEK  

 VV KESSEL -  TSC ‘04  

 KONINGSLUST -  DEV-ARCEN  

 METERIK -  VV HEGELSOM  

 NEERKANDIA -  GFC ‘33  

 SV PANNINGEN -  RKMSV  

 VV REUVER -  SVEB

Arbitraal trio

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

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

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

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

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

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

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

SCHEIDSRECHTER: 
Dhr.B. Geurts
(Naam scheidsrechter zoals altijd 
onder voorbehoud)

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS: 
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en 
Dhr. Rik Stemkens (RKMSV).

1 VV Hegelsom 25 20 4 1 64 69 13 
  
2 Neerkandia 25 16 5 4 53 70 28 
  
3 Meterik 25 17 1 7 52 61 39 
  
4 VV Kessel 25 16 1 8 49 61 46 
  
5 SV Panningen 25 13 5 7 44 58 32 
  
6 BEVO 25 12 3 10 39 62 51 
  
7 DEV-Arcen 25 10 4 11 34 44 41 
  
8 RKMSV 25 7 11 7 32 44 30 
  
9 SV Grashoek 25 7 7 11 28 38 54 
  
10 GFC ‘33 25 7 4 14 25 32 51 
  
11 TSC ‘04 25 5 6 14 21 32 69 
  
12 SVEB 25 3 11 11 20 27 39 
  
13 VV Reuver 25 6 2 17 20 37 77 
  
14 VV Koningslust 25 2 4 19 10 24 89

1 VV Hegelsom 8 7 1 0 22 27 2 
  
2 Meterik 8 7 1 0 22 20 8 
  
3 Neerkandia 8 5 2 1 17 23 9 
  
4 BEVO 8 5 1 2 16 28 15 
  
5 SV Panningen 8 5 0 3 15 17 8 
  
6 VV Kessel 8 4 0 4 12 17 18 
  
7 SV Grashoek 8 3 1 4 10 13 18 
  
8 RKMSV 8 2 3 3 9 16 13 
  
9 DEV-Arcen 8 3 0 5 9 15 14 
  
10 GFC ‘33 8 2 1 5 7 15 22 
  
11 TSC ‘04 8 2 1 5 7 10 27 
  
12 VV Reuver 8 2 1 5 7 9 31 
  
13 SVEB 8 1 3 4 6 8 10 
  
14 VV Koningslust 8 0 1 7 1 7 30 
  

Uitslagen 22 mei

BEVO -  GFC ‘33 6 - 2

VV KESSEL -  VV HEGELSOM 0 - 3

VV KONINGSLUST -  SVEB 0 - 2

METERIK -  SV GRASHOEK 2 - 1

NEERKANDIA -  RKMSV 4 - 4

SV PANNINGEN -  TSC ‘04 6 - 0

VV REUVER -  DEV-ARCEN 0 - 6
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Tegelzetbedrijf
Jan Janssen

Jan Janssen
Voor al uw tegelwerk  Nijverheidsstraat 13

5981 TV
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077-3075174
06-12138111
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Groetjes van Knuurke



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

Een Dörper in Kepelse dienst.



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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