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Vooraf
Midden in zijn winterslaap werd deze beer wreed gewekt
omdat het virus dat de mensen teisterde, op zijn retour
is. En die mensen willen weer gaan voetballen.
En voetballen in Kepèl, dat gaat nu eenmaal niet zonder Knuurke. Beren zijn toch al niet zo bevattelijk voor
virussen van mensen en Knuurke heeft er gewoon zin
in. Knuurke is van de partij.
Zeker na de overwinning tegen ‘angstgegner’ Kessel. Vandaag staat op de rol de partij tegen GFC’33 uit
Grubbenvorst, middenmoter in de Vierde Klasse E, net
als onze eigen groenwitten.
Helaas ging deze pot op 20 februari niet door. Maar
let op mijn woorden, met de zege in Kessel heeft Panningen de sprong naar de (sub)top van 4 E ingezet. En
Knuurke is erbij.
Een warm welkom voor bestuur en aanhang van GFC’33
op deze donderdagavond en ook welkom terug bestuur
en aanhang van ons eigen SV Panningen.
We maken er gewoon een hele fijne avondwedstrijd van.
KNUURKE
In deze Knuurier…
In deze vierde Knuurier van het seizoen weer van alles
wat.
Zelfs nog een beetje vastelaovend. Eigenlijk was deze
editie gepland voor 20 februari. De slappe Koning Winter was toch nog spelbreker. Dus begrip voor het ietwat
aangepaste en hier en daar gedateerde programmablad.
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***De wedstrijdbal van vanmiddag werd geschonken
door Steenfabriek Engels, Lèjkes Pol zo u wilt. VIER
GENERATIES ENGELS MEER DAN 100 JAAR ERVARING.
Al meer dan 100 jaar worden authentieke bakstenen
geproduceerd op de beide locaties van Engels Baksteen. Engels Baksteen produceert een zeer divers
assortiment kwalitatief hoogwaardige gevel- en
straatbakstenen. Kwaliteit en duurzaamheid gaan bij
Engels Baksteen hand in hand door gebruik van lokale
grondstoffen, moderne productiemachines, energieefficiënte drooginstallaties en geavanceerde tunnelovens. Naast de lokale en nationale bouwmarkt is
export in de jaren van groei een belangrijke afzetmarkt
geworden met landen als Engeland, Duitsland, België,
Polen, Tsjechië, Hongarije, Litouwen en Slowakije.
Engels heeft duurzaam ondernemen als kernwaarde
waarbij de juiste balans gevonden wordt tussen ecologische, economische en sociale belangen. Steenfabriek Engels Helden is gespecialiseerd in handvormstenen in waal- en dikformaat. Het verkoopteam kan
u in de showroom op afspraak uitstekend adviseren
bij het maken van een juiste steenkeuze. Het assortiment kent toepassingsmogelijkheden in alle sectoren van de woning- en utiliteitsbouw, zowel buiten als
binnen. Steenfabriek Engels Oeffelt is gespecialiseerd
in ‘vormbak’ gevel- en straatbakstenen in waal- en
dikformaat. Het assortiment kent toepassingsmogelijkheden in alle sectoren van de woning- en utiliteitsbouw, zowel buiten als binnen.***Dat de wedstrijdbal
de groenwitten geluk moge brengen! Vanavond speelt Panningen 1 de vijfde wedstrijd van dit wel erg vreemde seizoen.
En toch hebt u Knuurier 4 in handen. Hoe dat komt? Even
uw geheugen opfrissen dan. Bij het vierde thuisduel tegen
koploper Hegelsom mocht vanwege de coronamaatregelen
geen publiek aanwezig zijn. Weet u dat ook weer. ***Bij
de selectie van de gasten zit ene Davy Wilmer, ongetwijfeld
op de een of andere manier familie van onze voetballende
broertjes. ***Jeugdprins Rick II van de afgelopen vastelaovend is fan van Borussia Mönchengladbach. Niet zo gek als
je een kleinzoon bent van Tonnie van Dotje. ***Nu er weer
van alles mag, mag Panningen wat mij betreft ook 3 punten
aan het totaal toevoegen. ***Op 15 november van vorig
jaar overleed Thijs Reijnen, eigenlijk niet weg te denken en
altijd heel belangrijk geweest bij en voor de SV. Hij gaat
gemist worden. Omdat het middels de Knuurier niet eerder
kon: Alle nabestaanden, familie, vrienden en bekenden, alsnog heel veel sterkte gewenst. ***Team NL deed het niet
slecht in Peking. Toch waren er ook de nodige strubbelingen.
***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: JUMBO PANNINGEN. ***Ook vandaag bij de vijfde 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.
***LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK, DE
HOOFDSPONSOR VAN SV PANNINGEN. LAAT U ADVISEREN. ***Bent u ook zo enthousiast over het Nederlandse
keepersgilde? Iedere zondagavond kijken we weer reikhalzend uit naar de lachwekkende beelden van de blunderparade bij Studio Sport. Doe mij maar Jordy Nelissen! ***Vanavond dus tegen GFC’33. ***Vervolgens komende zondag (6
maart) de moeilijke uitbeurt tegen Neerkandia. Op 13 maart
volgt dan het thuisduel tegen Reuver. ***En in gedachten
zijn we uiteraard bij het arme volk van Oekraïne. ***Peace!
KNUURKE

Lelledel
Hallo iedereen. Wat ben
ik tog onbesgrijfelik blei
uch te moge begroete.
Ik hep rijkhalzend naar
dezen dag uitgekeke.
IJgelik al op 20 fibberwarie, maar ja. Zonger
voetbal is het leven tog
heel get saaier als mét
voetbal. Ja, ik weet ook
wel dat je op de buis
naar het spelletje kunt
glure. Maar dat haalt
het allemaal niet bij het
amateurvoetbal en dan in het bizonger natuurlik bei
ons ijge klupke. Hopelijk hept ge ondanks alle ellende
tog een beetje van de vastelavondt kunne geniete. Het
weer was prima en de stemming zat er goet in. Onze
jonges hebbe het bij de heropening prima gedaan.
De derbie tege Kessel wert verdient gewonne. Al liete
ze die van Kessel tog nag digtbij kome. Ze wilden het
zeker een beetje spannend make. Wort gei ook zo dootziek van al dat gedoe over mietoe? Zet de radio aan
of de tilleviezie, sla de gazet open en het gaat alleen
nog maar over zogehete grensoversgrijdend gedrach.
Ik weet dat het allemaal versgrikkelik is, maar ik ben
bang dat het van alle teide is en dat het ook nooits gans
weg zal gaan. Wat we nu wete van Borsato, Rietheuvesl,
Aliebee, Overmars en god weet wie nag meer, is slegs
het topke van de eisberg. En nu zitte we dan weer met
die gek uit Ruslant. Daar wordt ook niemant vrolik van.
Ja, alleen die bandiete in zein direkte omgeving. Wat
een ellende. Nog maar een kerske borre.
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
‘Gezond leven kan bijna de helft van de kankergevallen voorkomen’ (1)
Wat kun je het beste eten als je kanker hebt of
wilt voorkomen? De Wageningse hoogleraar Voeding en Ziekte Ellen Kampman onderzoekt dit bij
grote groepen mensen. “Ik heb mijn schoonzus
voor haar overlijden beloofd om dieper in het
onderwerp te duiken.”

Ellen Kampman (57) is hoogleraar Voeding en Ziekte
bij Wageningen University & Research, voorzitter van
de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO)
en medevoorzitter van de Alliantie Voeding in de Zorg,
een 
samenwerking tussen de universiteit in Wageningen en twee ziekenhuizen uit de buurt. Samen met haar
collega’s bij het Integraal Kanker Centrum Nederland
(IKNL) en de LWDO ontwikkelde zij de website www.
voedingenkankerinfo.nl.

dierenspeciaalzaak
 oonaccessoires en
w
cadeau-artikelen

Waarom staat u op de bres voor voeding bij kanker?
“Mijn schoonzus kreeg borstkanker toen ze in de dertig
was. Ze voelde zich moe en kwam erg aan tijdens de
chemokuur. Ze vroeg me wat ze het best kon eten, maar
ik had geen antwoord paraat. Hoewel ik al jaren onderzoek deed naar de rol van voeding bij het voorkomen
van kanker, wist ik heel weinig over de impact e
 rvan tijdens en na de behandeling. Ook de wetenschappelijke
literatuur hielp ons niet verder. Door mijn schoonzus
zag ik ineens veel meer kankerpatiënten in mijn omgeving worstelen met wat ze moesten eten; mensen die
’s avonds met een zak chips op de bank zaten, omdat
ze wel zin hadden in zout en vet maar geen puf om
te koken. Ik heb mijn schoonzus voor haar overlijden
beloofd om dieper in het onderwerp te duiken en mijn
onderzoek daarna meer gefocust op voeding tijdens en
na kanker.”

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
van kanker.
Jeroen is genezen
van kanker.

Geven artsen hierover niet genoeg voorlichting?
“Helaas niet. Leefstijl en voeding zouden tijdens consulten met de oncoloog, diëtist, fysio en huisarts structureel aan bod moeten komen. Een goed voedingsadvies
kan iemand net even dat duwtje in de goede richting
geven. De vraag ‘Wat moet ik eten’ staat – zeker bij
mensen met een chronische ziekte – bovenaan.”

Hoe groot is het effect van gezond leven op het
KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.
voorkomen van kanker?
Om en
dit temeer
realiseren,
is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
“Als we allemaal gezond gaan 
leven
bewegen, kunnen we 30 tot 50 procent van het aantal
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.
kanker
gevallen voorkomen. Roken, overgewicht en
dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
Uw steun is Omdus
hard nodig!
alcoholgebruik zijn de belangrijkste risicofactoren. Dit
Uw steun is dus hard nodig!
geldt voor alle vormen van kanker bij elkaar opgeteld. Uw steun is dus hard nodig!
- Giro 8118
www.kika.nl www.kika.nl
- Giro 8118
Maar longkanker, borstkanker en darmkanker komen
www.kika.nl - Giro 8118
vooral door een ongezonde leefstijl, en een hersen
tumor of leukemie niet.”
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

De namen in je paspoort?
Martinus Lucien Jozef Willems, roepnaam Luc.
Adres en woonplaats?
Koolzaad 31, Helden.
Geboortedatum en -plaats?
31 maart 1958 in Kepèl.
Uit welke gezinsleden bestaat de familie Willems?
Uit mij.
De liefde van je leven?
Die is er (nog) niet. Als iemand weet waar ze is, laat ‘t
mij maar weten.
Je werkt bij Convoi, wat is
hier je functie en wat zijn
je werkzaamheden?
Werkzaam bij Convoi E&A in
de functie Senior Hardware
Engineer.
Werkzaamheden
bestaan uit alle voorkomende
taken die te maken hebben
bij het ontwerpen van nieuwe
en of aanpassen of uitbreiden
van bestaande besturingsinstallaties, voornamelijk in de
industrieautomatisering. Voor
wie dit niks zegt, het betreft
schakelkasten voor in- en uitschakelen en/of de regeling
van machines in industriële
productiefabrieken.
Vertel een leuk voorval op
de werkvloer?
Er wordt wel over van alles
gepraat en het is een keer
voorgekomen dat we bezig
waren over de werkzaamheden in de (groenten)tuin. Je
kunt dan allerlei groenten in
de tuin zetten. Waarschijnlijk
heeft de jongere generatie dit nooit meegemaakt, maar
een collega wilde de aardappelen zaaien in plaats van
poten.
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
Begonnen als twaalfjarige in de B, daarna A en toen de
overstap naar de senioren. Eigenlijk altijd in de lagere
categorieën gespeeld tot mijn 35e.
Waarom de ommekeer naar scheidsrechter?
Al vaker gedacht hoe verder na het actieve voetbal
en zo kwam er op een gegeven moment de vraag van
Pierre Kesselmans of het niks voor mij was om scheidsrechter te worden. Dat dus gedaan en hiervoor een cursus bij de KNVB gevolgd als verenigingsscheidsrechter.
Noem je sterkste punt als scheidsrechter?
Ik probeer te fluiten zoals de regels het aangeven, maar
weet dat dit vaak te veel gevraagd is. Dit komt doordat
ik te perfectionistisch wil fluiten, maar dat past weer
niet bij het niveau op dat moment. Geeft wel eens wat
wrijving bij de mezelf of anderen. Bemerk nu, in de
hopelijk definitieve na-corona periode, dat ik tot nu toe
meer ontspannen omga met de voorvallen in het veld.
Jouw speciale voetbalmoment(en)?
Eenmalig kampioenschap met Panningen 7 en de kampioenswedstrijd van Panningen tegen EHC in de Baandert.
Hoe zie je de complete fusie met Egchel voor je?
Op den duur onontkoombaar voor beide verenigingen.
Is een proces dat tijd nodig heeft en ook de tijd daarvoor moet krijgen. Zal uiteindelijk het beste blijken te
zijn voor beide. Denk zelfs dat in een verdere toekomst

het niet bij deze beide verenigingen zal blijven.
Stel je ideale Kepèlse-voetbalteam ooit samen?
Of ik een compleet team bij elkaar krijg weet ik niet,
maar in ieder geval horen voor mij de volgende spelers
er wel bij: Jochen Vieten / Ves Jacobs, Thijs Bouten,
Ben Slaats, Jan Slangen, Roy Schijven, Ed Schatorie,
Wim Peeters, Hemke Hendrix, Jos Houben, Gé Lemmen,
Richard Peeters, Piet Vogels, Jac Janssen.
Hoe bevalt het bij de vrijwilligers bij de club?
Het bevalt goed bij de vrijwilligers. Er is geen vaste
taakverdeling. Het werk dat
herhaaldelijk voorkomt, wordt
op dat moment gestart met
een of meer vrijwilligers. Als
het afgerond moet worden,
gaan we ermee door totdat het
gereed is en anders wordt het
over meerdere dagen verdeeld.
Op dit moment ben ik slechts
een dag in de week aanwezig,
maar in andere tijden was ik
dagelijks aanwezig. Tegen de
tijd dat ik de baas niet meer
hoef te bezoeken zal de frequentie wel meer worden.
Een tip voor de wederopbouw van de kantine?
De kantine mag voor mij een
gelijkwaardige uitstraling krijgen zoals voorheen. De bar
mag wat minder prominent
aanwezig zijn, zodat er wat
meer plaats is voor bezoekers/
gasten. De fotocollage boven
de bar vond ik wel mooi en zou
ik graag terug willen zien. Bij
de inrichting rekening houden
met ruimte om naar het voetbal op TV te kunnen kijken. Een wens van mij is om
zonwering aan de westzijde aan te brengen tegen de
laagstaande zon later op de dag. Zoals het er nu naar
uitziet word de accommodatie niet minder fraai, maar
juist beter van aanzien dan voor die fatale donderdag
in 2021.
Voorspel de uitslag Panningen – GFC ’33?
3-1.
Andere hobby’s naast voetballen?
Ik heb niet overal de tijd voor, maar wat me ook bezig
houdt, is fotograferen, natuur en macro, modelspoor en
sinds kort weer wat mountainbiken. Onlangs nog naar
‘Thoer’ geweest en daar enkele uren foto’s gemaakt.
Typisch Luc Willems….?
Te perfect willen zijn (het te goed willen doen). Me druk
maken over zaken, waaraan ik toch niks kan veranderen. Proberen om alles zelf te doen zonder hulp van
anderen. Mag wel eens vaker hulp vragen.
Je favoriete plekje in of rondom het huis?
Op de bank, voor de TV in de woonkamer.
Je mooiste privé-project ooit?
Zelf de elektra aangelegd in mijn eigen huis.
Welke maaltijd mogen ze altijd op tafel zetten?
Champignonsoep.
Wat wil je graag voor de zomer bereikt hebben?
Door kunnen blijven werken en proberen minstens mijn
huidige gezondheid vol te houden. Al zijn er wel aandachtspunten. Een of andere klus in huis te doen die al
veel te lang is blijven liggen.
(Het volledige interview staat op: www.svpanningen.nl)

Wedstrijd Informatie
Selectie PANNINGEN

Selectie GFC’33

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 Bruijn.
keeperstrainer: Ruud Meulen.
leider: Peter Nelissen.
fysiotherapeut: Jesse Janssen.
assistent-scheidsrechter: Glenn Bremmers.

selectie: Thei Breukers, Willem Breukers, Wouter
Peeters, Mathias Janssen, Jort v. Schendelen, Luc
Stappers, Mike v. Knippenberg, Cedric Bramkamp,
Jur Scheres, Faas Boers, Davy Wilmer, Tom Geurts,
Sander Heijnens, Sam Rutten, Mert Bos, Jasper
Relouw, Pim Benders, Dion Coort.
nieuw: Mert Bos, Jasper Relouw, Pim Benders, Dion
Coort. (Allen eigen jeugd.)
vertrokken/gestopt: Bas Beckhoven. (Gestopt.)
trainer: Tim Driessen 2e seizoen).
verzorger: Xander Boers.
leider: Peter Hoveling
assistent-scheidsrechter: Eric v. Duijl.

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.

Voetbalvereniging GFC’33 deed ook vóór 1933 al aan
voetbal. En wel onder de namen Blauw Wit en GLC
(Grubbenvorst Lottum Combinatie). In 1933 werd het
aanvankelijk RKGFC. De letters RK worden al sinds
lange tijd niet meer gebruikt. De clubkleuren zijn
blauw en wit. Thuiswedstrijden worden afgewerkt op
sportpark ‘D’n Haspel’.

HOOFDSPONSOR SV PANNINGEN:
LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK

HOOFDSPONSORS GFC’33:
VAN DEN BRANDT ASSURANTIËN en A-Z
BARBECUE & GOURMET PARTY SERVICE B.V.

Uitslagen 20 februari

NEERKANDIA

- VV HEGELSOM

Stand Vierde klasse E

4-1

Programma 3 maart

1

VV Hegelsom*

9

8

0

1

24 28

2

VV Kessel

10 8

0

2

24 29 19

3

Neerkandia

10 7

1

2

22 34 15

4

Meterik

9

7

0

2

21 27 15

5 SV Panningen

10 4

3

3

15 28 21

6

BEVO

9

4

0

5

12 22 23

7

DEV-Arcen

8

3

1

4

10 15 15

8

GFC ‘33

8

3

1

4

10

9

SVEB

10 2

3

5

9

11 19

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

10 RKMSV

9

1

5

3

8

14 13

VV KESSEL

- SV GRASHOEK

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

11 TSC ‘04

9

2

2

5

8

13 26

KONINGSLUST

- RKMSV

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

12 VV Reuver

9

2

1

6

7

15 25

METERIK

- SVEB

13 SV Grashoek

9

1

3

5

6

9 22

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

14 Koningslust

9

1

2

6

5

11 30

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

* periode winnaar

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

SV PANNINGEN - GFC ‘33
VV REUVER

- TSC ‘04

1 SV Panningen

2

2

0

0

6

8

3

2

Neerkandia

2

1

1

0

4

4

1

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

3

SVEB

2

1

1

0

4

3

2

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

4

Meterik

1

1

0

0

3

3

1

5

DEV-Arcen

1

1

0

0

3

2

0

6

Hegelsom

2

1

0

1

3

7

5

7

Vv Kessel

2

1

0

1

3

4

3

8

RKMSV

1

0

1

0

1

0

0

9

Koningslust

DEV-ARCEN

- RKMSV

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

VV HEGELSOM

- VV KESSEL

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

KONINGSLUST

- BEVO

METERIK

- TSC ‘04

NEERKANDIA

- SV PANNINGEN ........ - ........
- GFC ‘33
........ - ........
- SV GRASHOEK
........ - ........

VV REUVER
SVEB

SCHEIDSRECHTER:
Dhr. B.H.G.A. Geurts.
(Naam scheidsrechter zoals altijd
onder voorbehoud)
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS:
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en
Dhr. Eric v. Duijl (GFC’33).

2

0

1

1

1

2

7

10 Reuver 1

1

0

0

1

0

1

2

11 BEVO

1

0

0

1

0

1

3

12 GFC’33

1

0

0

1

0

0

2

13 S.V. Grashoek

1

0

0

1

0

0

2

14 TSC ‘04

1

0

0

1

0

1

5

Wedstrijdbal geschonken door

Alwie Reijnen (alreynen@home.nl)
Ves Meulemans (s.meulmans@home.nl)
Dave vd Beucken (davevdbeucken@hotmail.com)

		

Stand Tweede Periode

Programma 6 maart

Arbitraal trio

Voor slechts € 12,- per jaar!

9 13

- BEVO

DEV-ARCEN

Lid worden van Knuurke?

9

Goeie, ouwe tijd!
Nag efkes Vastelaovend 2022

www.heldense.nl

Tegelzetbedrijf
Jan Janssen
Jan Janssen
Voor al uw tegelwerk 

Wat is je naam?
Jeugdprins van de Kuus oeht Kepèl, Rick d’n 2e (Rick
Daniels).
Hoe heten je ouders?
Mark Daniels en Wendy Rutten.
In welk voetbalteam speel je?
JO13-1.
Op welke positie sta je?
Linksback.
Wat kun je heel goed?
Ik heb een goede conditie.
Wat mag of moet je nog leren op het veld?
Meer op ‘mijn mannetje’ letten.
Wat is je favoriete voetbalclub?
Borussia Mönchengladbach.
Wie is je favoriete speler?
Frenkie de Jong.
Jouw speciale voetbalmoment?
Finale zaalvoetbaltoernooi Nederweert, uiteindelijk 4e
geworden van Limburg.

Wie is de grootste voetbalclown die je kent?
Luis Suárez.
En waarom?
Hij doet bijten.
Voorspel de uitslag Panningen 1 - GFC’33 1?
2-1.
Wat was je spreuk?
Fiëste tot wae neet mier kinne, ut vastelaovesvirus zal
altiehd winne!
Wat was je favoriete vastelaoves-activiteit?
Het Sjoeëlefestijn, een zitting voor alle basisscholen in
Panningen.
Wie waren je adjudanten?
Lieke Reijnen en Jurre Kurvers.
Wie waren je raadsleden?
Ties Daniels, Pux Kerckhoffs, Tygo Vercoulen, Sam
Vaessen, Bas v. Horen, Jeroen Smits, Sanne Doesborgh,
Liza Janssen, Femke Koldewijn, Joppe Scheres, Milan
Schijven.

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

We zijn nu bijna drie jaar verder na de overname en
we hebben gemerkt dat de klanten trouw zijn gebleven aan Sport 2000 de Bruijn. Dit geeft ons een heel
fijn gevoel en ook vertrouwen voor de toekomst. Ditzelfde geldt voor de samenwerking met onze partnerverenigingen zoals SV Panningen. Dit soort partnerships is voor ons belangrijk en zal bij ons altijd een
belangrijke focus houden.
Het leveren van een puike service op topniveau heeft
dan ook altijd de hoogste prioriteit. Voor verenigingen hopen wij dit te blijven doen door onze partners
volledig te ontzorgen bij het aankopen van verenigingskleding én het bedrukken van die kleding.

Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Roel Wuisman
en vanaf 1 april 2019 ben ik de nieuwe eigenaar van
Sport 2000 de Bruijn in Panningen. Een jongensdroom
die is uitgekomen!
Van jongs af aan is sport mijn grote passie. Ik vind het
dan ook heel gaaf dat ik deze passie met iedereen
mag delen, zo ook met de leden van SV Panningen.
Velen weten het misschien niet, maar bij SV Panningen is het voor mij allemaal begonnen. Op mijn 10e
kwam ik in Panningen wonen en ben ik meteen gaan
voetballen bij SV Panningen. In mijn eerste jaar werd
ik zelfs pupil van de week bij het 1e van Panningen
(toen nog in de hoofdklasse). Een hele mooie ervaring
die ik mij nog altijd goed kan herinneren!

Kortom, wij zijn trots om partner te zijn van SV Panningen en wij hopen nog heel lang partner te mogen
blijven van deze mooie vereniging! Wij wensen alle
leden veel succes en heel veel voetbalplezier na het
coronatijdperk!
Tot snel in de winkel.

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
Leuk die slogan op het eind.

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

