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PROGRAMMABLAD S.V. PANNINGEN

De coronamaatregelen zijn verleden tijd. De mondkap-
jes kunnen in de prullenbak en anderhalve meter hoeft 
ook niet meer. Het enige wat Knuurke nog mist, zijn 
een aantal overwinningen van onze Panningenvoetbal-
lers. 
Verleden zondag tegen Neerkandia konden onze jon-
gens weinig uitrichten tegen de Neerkantse ‘reuzen’. 
Laat het daarom vandaag maar gebeuren tegen onze 
gasten uit Reuver. 
Reuver, stabiele middenmoter in de Vierde Klasse E, 
een prima tegenstander voor de naar successen hunke-
rende Panningse equipe. Onze gasten uit Reuver heten 
wij welkom op sportpark ‘Panningen-Noord’. 
En ook onze eigen supporters wens ik een fijne en 
onderhoudende wedstrijd toe. 
(P.S. Dacht u ook met weemoed aan vroeger bij het 
zien van de tenues van Neerkandia? Ik in ieder geval 
wel!)

KNUURKE

In deze Knuurier…
In deze vijfde Knuurier van het seizoen weer van alles 
wat. In deze roerige tijd is alles even (?) anders dan 
anders. Helaas.

STOP!
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Zondag 13 maart 2022, uitgegeven door supportersclub Knuurke
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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 gaat egt niet alle-
maal naar wens met de 
esvee. Na de puntede-
ling tege Grubbevors 
wert er verleje week 
met het klijnst mogelik 
versgil verlore tege die 
van de Neerkant. Het 
is geen sjang, maar ik 
hat toch liever gezien 
dat ze gewonne hadde. 
Het is niet angers en ik 
hoop dat er vandaag 
ijndelik weer eens 
gewonne kan worde. Zouw eerlik gezach tijt worde. 
Met 1-0 winne is wat mij betrefdt genoeg. Niet zo 
wijd hier vanaf kome in ieder geval geen winnaars. 
Uiteraart hep ik het over de oorlog die woet in Oek-
raiene. Wat een ellende. Ik hep de vorige oorlog niet 
bewus meegemaakt. Maar ik hep er genoeg over 
gehoort om uch te kunne zegge dat het onbegrijpelik 
is. De menshijt leert het nooit. Voetballe is gaar niet 
meer belangrijk. Ik hep ontsettend kompassie met 
die arme mensen daargins. Ik hep geen verstank van 
polietiek, maar al er iemant in staat is om mei uit 
te legge waarom die slagting daar aan de gang is, 
ik hout me aanbevole. Ik lig er gewoon wakker van. 
Maar al die mense, vrouwe, kinger en bejaarde die 
op de vlugt zijn naar Got weet waar, hoe gaat dat 
drama aflope? Wie hier schuldich aan is, kan tog geen 
gewete hebbe? Hopelik is het gouw gedaan. Sterkte 
iedereen, waar dan ook.

LELLEDEL 

***De wedstrijdbal van vanmiddag werd 
geschonken door SLAGERIJ RUTTEN, gelegen 
aan de Markt in Panningen. De slagerij is een 
familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar met het 
slagersbijltje hakt. Het is een echte gezinszaak. 
De huidige eigenaar Funs Rutten is samen met 
zijn vrouw Annelies de vierde generatie die aan 
het roer staat van de tot ver buiten Panningen 
bekende ‘slegter’. Het begon allemaal in 1928, 
toen Naad, de overgrootvader van Funs, samen 
met zijn zonen Sjaak en Funs (de opa van de 
huidige Funs dus) begon met het slachten van 
vee en het verkopen van vlees. Inmiddels is 
slagerij Rutten al sinds midden vorige eeuw 
gevestigd op de huidige locatie. De nieuwbouw 
werd in 1988 gerealiseerd. Uiteraard volgden 
er nog de nodige verbouwingen en renovaties. 
De slagerij voldoet aan alle eisen die je in deze 
tijd mag verwachten. Vroeger werd er nog op 
locatie geslacht. Tegenwoordig is dat nog maar 
nauwelijks voor te stellen. Het assortiment is 
enorm uitgebreid en veelzijdig. Ook de wetge-
ving is aangescherpt. Het machinepark is gemo-
derniseerd en het personeelsbestand gegroeid. 
Daarnaast speelt gezondheid een belangrijkere 
rol. Klanten kopen geen half varken meer, maar 
kleine porties of een complete maaltijd. Wat in 
bijna een eeuw gebleven is, is dat waar Slage-
rij Rutten om bekend staat: De liefde voor het 
ambacht, de sfeer in de winkel en het vertrou-
wen dat de consument heeft in de huisgemaakte 
producten. Funs en Annelies namen de zaak 
in 2000 over van vader Jan en moeder Wies. 
Inmiddels zijn ook beide kinderen van Funs en 
Annelies in het bedrijf werkzaam. De toekomst 
van vakmanschap en kwaliteit zijn dus gegaran-
deerd. ***Dat de wedstrijdbal de groenwitten geluk 
moge brengen! ***Citaat in de rouwadvertentie van 
de zondag overleden Ton Peeters: ‘Humor was mijn 
beste vriend, als je kunt lachen en dan nog grient. 
Goeie zin is het mooiste wat er kan zijn, daarvan wint 
nog niet een medicijn’. Mooie woorden. ***Ondanks 
het feit dat Cor Berkers na dit seizoen vertrekt als 
trainer bij de SV, wilde hij toch medewerking geven 
aan een interview. Klasse! ***HOOFDSPONSOR 
VAN KNUURKE: JUMBO PANNINGEN. ***Ook 
vandaag bij de vijfde thuiswedstrijd uiteraard de tra-
ditionele loterij. En dat met loten, gesponsord door 
JUMBO HARALD EN ILSE VAN BEEK. ***De eer-
ste 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 de inhaalwedstrijd 
tegen GFC’33 werd er ook een loterij gehouden. Theo 
Peters won het bierpakket en de winnaar van de eer-
ste prijs wil liever niet bekend gemaakt worden. En 
dat respecteren we uiteraard.***LEENDERS GIE-
LEN ADVISEURS REGIO BANK, DE HOOFDSPON-
SOR VAN SV PANNINGEN. LAAT U ADVISEREN. 

***Vandaag dus tegen Reuver. Volgende zondag gaan 
we op bezoek bij Meterik. Op zondag 27 maart dan 
thuis de derby tegen BEVO en op 3 april uit tegen 
koploper Hegelsom. Niet makkelijk allemaal. Tot de 
volgende keer en hopelijk leven we dan in een andere, 
betere wereld. 

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

‘Gezond leven kan bijna de helft van de kankerge-
vallen voorkomen’ (2)

Wat kun je het beste eten als je kanker hebt of 
wilt voorkomen? De Wageningse hoogleraar Voe-
ding 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.”

Heeft gezond leven ook zin als je al wat ouder 
bent, zeg 70-plus?

“Jazeker. Het is al langer bekend dat je ook op die leef-
tijd het risico op kanker verlaagt als je stopt met roken. 
En onderzoek onder ongeveer 360.000 60-plussers uit 
Europa en de Verenigde Staten laat zien dat mensen die 
gezond eten en bewegen volgens de voedingsadviezen 

– denk aan veel groente, fruit en volkorenproducten en 
zo min mogelijk rood vlees, alcohol en bewerkte vlees-
waren – het risico op kanker aanzienlijk zien dalen. Ook 
de kans op hart- en vaatziekten en andere chronische 
aandoeningen als diabetes gaat omlaag. Mooie bijkom-
stigheid is dat wie gezonder gaat leven, zich vaak ook 
beter voelt.”

Beschermen voedingsmiddelen als broccoli en 
kurkuma tegen kanker?

“Veel mensen vragen zich af of kurkuma (geelwortel) 
kanker kan voorkomen. Helaas niet. En of kurkuma 
gunstig is tijdens de behandeling van kanker is ook nog 
maar de vraag. Het gaat niet om één product, zoals 
broccoli of kurkuma, maar om het totaalpakket. Eet 
genoeg (250 gram) groente, (twee stuks) fruit en vol-
korenproducten, zodat je genoeg voedingsvezels bin-
nenkrijgt. Daarmee verlaag je het risico op dikkedarm-
kanker aanzienlijk. Eet groenten – vers of uit blik en 
pot – maar laat ze niet beschimmelen in de koelkast; 
die schimmels zijn misschien nog wel schadelijker dan 
de pesticiden waar zoveel mensen bezorgd over zijn.”

Wat kun je het best mijden als je kanker wilt 
voorkomen?

“Alcohol. Veel mensen realiseren zich niet hoe slecht dit 
is. Bijna 5 procent van het aantal kankergevallen is te 
wijten aan alcoholconsumptie. Je kunt nog zo gezond 
leven en veel sporten, als je elke dag twee glazen alco-
holische dranken neemt, loop je al een verhoogd risico 
op mond-, keel-, slokdarm- en borstkanker. En bij drie 
glazen per dag neemt ook de kans op darmkanker toe. 
Je kunt dus beter kiezen voor alcoholvrij.”

Krijg je kanker door het eten van vlees?
“Rood of bewerkt vlees vergroot het risico op dikkedarm-
kanker een klein beetje. Rood vlees – oftewel vlees van 
runderen, varkens, geiten en schapen dat er rood uit-
ziet als je het onbereid koopt – bevat heemijzer en dat 
is schadelijk voor de darmwand. Bewerkt vlees zoals 
ham, paté of worst kan daarnaast nitriet en/of zout 
bevatten, extra schadelijk in combinatie met heemijzer. 
Eet daarom niet meer dan 300 tot 500 gram rood vlees 
per week, omgerekend ongeveer twee biefstukken. Mijd 
daarnaast bewerkt vlees, zoals worst en hamburgers.”

Wat is goede voeding als je eenmaal kanker hebt?
“De adviezen zijn vooralsnog bijna hetzelfde als wan-
neer je kanker wilt voorkomen. Zorg daarnaast dat je 
voldoende blijft bewegen, ook al voel je je moe of willen 
je spieren niet. En zorg ervoor dat je niet onbedoeld 
afvalt of aankomt.”
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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 paspoortnamen en heb je een bijnaam? 
Cor Berkers.
Adres en woonplaats?
Helmondseweg 77A in Deurne.
Je geboortedatum?
1 mei 1962.
Uit welke gezinsleden bestaat familie Berkers?
Ben getrouwd met Linda en samen hebben we een 
dochter en zoon, Daisy en Brian.
Waar ben je geboren en getogen?
In Deurne.
Welke opleiding(en) heb je 
gevolgd? 
L.T.S. timmeren en M.T.S. 
bouwkunde.
Je werkt bij Stemaxx, wat 
voor bedrijf is dit en wat 
doe je daar?
Stemaxx is een interieurbe-
drijf in Oploo, waar hoofdzake-
lijk keukens gemaakt worden. 
Ik maak de keukens, haard-
meubels, inloopkasten en was-
meubels in de werkplaats.
Vertel eens een leuk voor-
val op de werkvloer? 
Stemaxx is een klein bedrijf 
waar privé en werk samen 
gaan en waar het wel eens 
voorkomt dat er een huisdier 
je stoel ingepikt heeft als je 
pauze hebt.
Hoe ziet je voetbal- en trai-
nerscarrière eruit?
Zelf heb ik gevoetbald bij ZSV 
en Racing Boys in Deurne en 
mijn positie is altijd keeper 
geweest. Helaas ben ik door 
blessures op 28-jarige leeftijd gestopt met voetbal-
len. In 1991 heb ik mijn trainersdiploma TC 3 (UEFA 
C) gehaald en in 1992 ben ik als hoofdtrainer senio-
ren bij SVSH Someren-Heide mijn trainingsloopbaan 
gestart. Tot 2008 ben ik als hoofdtrainer bij Geijsteren, 
DIS Oirlo, Lottum, Swolgense Boys, BEVO, Wanssum, 
Helenaveen, Kronenberg actief geweest. Na 2008 ben 
ik bij diverse clubs actief geweest als trainer van 2e 
elftal senioren of JO19.
Waarom verkoos je destijds de goal boven het 
voetbalveld?
Als actieve voetballer heb ik vanaf de C jeugd (JO15) 
altijd in de selectieteams gespeeld en keepen was mijn 
ding.
Hoe ben je bij SV Panningen terecht gekomen? 
Heb zelf contact opgenomen nadat ik de vacature van 
trainer Panningen 2 gezien had in de rubriek ‘In de 
wandelgangen’.
Je sterke punt(en) als trainer?
Het geduld opbrengen om stap voor stap de spelers-
groep (individuen) verder te ontwikkelen om dit tijdens 
de wedstrijden toe te passen.
Waar ligt voor jou de trainers-uitdaging?
Spelers door mijn ruime ervaring verder te helpen om 
een betere voetballer te worden.
Je verwachtingen rondom de selectie en club?
Als de selectie compleet is, kunnen P1 en P2 nog leuke 
dingen laten zien. Nu het clubgebouw weer langzaam 
opgebouwd wordt, spreek ik de hoop uit dat voor allen 
het clubgevoel snel een boost krijgt.

Vertel je leukste voetbalanekdote?
Heb tijdens mijn trainersloopbaan wel eens meege-
maakt dat er gescoord was en de bal uit de goal gepakt 
werd en dat de scheidsrechter een vrije trap toekende 
aan de tegenpartij wegens hands.
Welke bekende voetballer wil je graag ooit ont-
moeten? 
Heb geen voorkeur, de voetballers die een betaalde 
voetbalgeschiedenis hebben en waarmee ik gesproken 
heb, zijn vaak trainers die met dezelfde passie bezig 

zijn met hun hobby.
Voorspel de uitslag tegen 
Reuver 1? 
3-1 winst.
Andere hobby’s behalve 
voetbal?
Muziek luisteren, ga regelma-
tig naar een concert.
Typisch Cor Ber-
kers...?  
Doorzetten, niet opgeven 
maar wel met een glimlach.
Waar en wanneer heb je 
Linda leren kennen?
In de periode dat ik bij de 
Racing Boys voetbalde. Linda 
voetbalde daar destijds bij de 
dames.
Wat staat bovenaan op je 
verlanglijst?
Gezondheid en plezier.
Je favoriete bezigheid in of 
rondom het huis?
TV kijken en muziek luisteren.
Waarom is het fijn om jou 
als vriend te hebben? 
Voor mij moeilijk te beoor-
delen, vaak heb je vrienden 

omdat je dezelfde interesses deelt of dat de karakters 
elkaar aanspreken.
Wat mag Linda altijd op tafel zetten? 
Rijst met pindasaus.
Wat mag er niet ontbreken in je kledingkast?
Sportkleding, in vind het fijn om thuis gewoon rond te 
lopen in een trainingstenue.
Ik kan niet afblijven van?
Melkchocolade met nootjes.
Wat is je favoriete maand? 
Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde maand, maar 
het deel van het jaar waarin de temperatuur hoger is 
geniet mijn voorkeur.
Welk beroep zou je kiezen als je alles zou kunnen 
worden? 
Geen idee, iets met mijn handen maken geeft mij een 
goed gevoel.
Wat is het mooiste plekje van Nederland?
Moeilijk te zeggen, elk deel van Nederland heeft zijn 
mooie kanten, maar alles wat buiten de stad ligt heeft 
mijn voorkeur.
Hoe, waar en met wie ga je de zomervakantie 
doorbrengen?
Als het mogelijk is gaat mijn voorkeur uit om samen 
met Linda naar Noord-Macedonië  te gaan.
Wat fleurt jou op op een sombere dag? 
Sombere dagen komen niet zoveel voor, gewoon je ding 
doen en daarna weer lekker gaan slapen.

(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: Jay Aangenend, Siem v. Alphen, Sander 
Bongers, Bart v. Buggenum, Jelco Franssen, Mark 
Fusers, Sten Hendriks, Mitch Houwers, Lance Janssen, 
Noah Kremers, Tim Lenssen, Etienne Ottenheim, Pim 
Reijnen, Ahmet Senturk, Ivo Sillen, Sjoerd Smits, 
Donné v.d. Weide, Julian v.d. Weide, Erkan Yazici, 
Ruud Zegers.
nieuw: Jay Aangenend, Sten Hendriks, Pim Reijnen, 
Ahmet Senturk (allen eigen jeugd).  
vertrokken/gestopt: Niemand.
trainer: Roy Neuen (3e seizoen).
verzorger: Mickel Ottenheim.
leider: Jos Houwers. 
assistent-scheidsrechter: Thijs Engelen. 

VV Reuver werd opgericht in 1928 en is daarmee iets 
jonger dan SV Panningen. De clubkleuren zijn oranje 
en wit. Thuiswedstrijden worden afgewerkt op sport-
park ‘Dijckenhof’ ‘oppe Ruiver’.

HOOFDSPONSOR REUVER:
THIELCO STEEL SOLUTIONS

Selectie VV REUVER 

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 Tweede Periode

Programma 13 maart

Programma 17 maart

 DEV-ARCEN -  KONINGSLUST  

 GFC ‘33 -  BEVO  

 VV KESSEL -  METERIK  

 NEERKANDIA -  SV GRASHOEK  

 SV PANNINGEN -  VV REUVER  

 RKMSV -  VV HEGELSOM

 KONINGSLUST -  GFC ‘33  

 BEVO -  VV HEGELSOM  

 SV GRASHOEK -  METERIK  

 RKMSV -  VV REUVER  

 TSC ‘04 -  DEV-ARCEN

Arbitraal trio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHEIDSRECHTER:  
Dhr. A.G.M. Keijsers. 
(Naam scheidsrechter zoals altijd 
onder voorbehoud)

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS: 
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en 
Dhr. Thijs Engelen (Reuver).

1 Neerkandia 11 8 1 2 25 35 15 
  
2 VV Hegelsom 9 8 0 1 24 28 9 
  
3 VV Kessel 10 8 0 2 24 29 19 
  
4 Meterik 9 7 0 2 21 27 15 
  
5 SV Panningen 12 4 4 4 16 29 23 
  
6 DEV-Arcen 10 4 1 5 13 18 19 
  
7 BEVO 10 4 0 6 12 24 26 
  
8 GFC ‘33 9 3 2 4 11 10 14 
  
9 RKMSV 10 2 5 3 11 16 13 
  
10 VV Reuver 10 3 1 6 10 17 26 
  
11 SVEB 11 2 4 5 10 13 21 
  
12 TSC ‘04 10 2 2 6 8 14 28 
  
13 SV Grashoek 10 1 4 5 7 11 24 
  
14 VV Koningslust 9 1 2 6 5 11 30 
    

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

Uitslagen 6 maart

DEV-ARCEN -  RKMSV 0 - 2

 NEERKANDIA -  SV PANNINGEN 1 - 0

 SVEB -  SV GRASHOEK 2 - 2



 

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 
 

 

In memoriam: Ton Peeters



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

BierMrPeter
We kennen Peter Verlinden natuurlijk van Verlinden 
Belastingadvies. Daarnaast is Peter sinds een paar 
jaar een tweede zakelijke activiteit gestart onder de 
naam BierMrPeter.

In 2017 begon Peter de bieropleiding met zes dag-
delen theorie en praktijk (proeven) in het Proeflokaal 
van de Gulpener bierbrouwerij. Eigenlijk omdat hij 
dat wel leuk vond en niet met de gedachte om daarin 
door te groeien. In 2019 rondde hij de bieropleiding 
in Oostenrijk af en sindsdien is hij internationaal 
biersommelier. 

Een internationaal biersommelier, of zytholoog zoals 
ze in België zeggen, heeft een gedegen praktische en 
theoretische kennis van alles wat met bier te maken 
heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om brouwen, trends, 
bierfolklore, “food and beer” en de geschiedenis van 
het bier. Een heel belangrijk aspect is het proeven: 
wat proef je nu echt en hoe kun je dit verwoorden.

De naam ‘BierMrPeter’ staat voor de samenvoeging 
van de liefde voor bier en Peter’s beroep als zelf-
standig fiscaal jurist met de titel Meester (Mr). Vanuit 
deze professie als belastingadviseur adviseert Peter 
ook veel over de zakelijke kant van bier aan diverse 
horecaondernemingen.Naast het verzorgen van bier-
proeverijen zet Peter zijn kennis in voor advies aan 
en workshops in de horeca.

Bierproeverijen
Een geweldige manier om kennis te maken met 
onbekende bieren. Of om bekende bieren binnen de 
diverse bierstijlen een plaats te geven. Een profes-
sioneel verzorgde bierproeverij is de ideale activiteit 
voor een vriendenavond, familieactiviteit of perso-
neelsavond. Onderhoudend en verrassend. 

BierMrPeter verzorgt uw bierproeverij op basis van 
een specifiek thema of onderwerp. Tijdens de pre-
sentatie staat het genieten van bier centraal. Op een 
ontspannende, leerzame manier gaat u samen met de 
andere deelnemers bier ontdekken. 

Een goede bierproeverij is een ware bierbelevenis. 
Bierproeverijen zijn mogelijk in alle soorten en maten. 

Basis is een proeverij waarbij een aantal populaire 
bierstijlen uit onze regio (bieren uit Nederland, België 
en Duitsland) aan bod komen. 
Er zijn legio onderwerpen voor een mooie proeverij. 

Een paar voorbeelden:
Hollands glorie Bokkige biertjes
The Special One’s Blondie
Monnikenwerk The Sweet
Nederland versus België Stoere en Zware jongens
Liebe für Bier

Voor meer informatie: www.biermrpeter.nl



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

Spetters; een oude rubriek maar nog steeds actueel. Oh ja, aanmelden als lid van Knuurke kan nog steeds.



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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