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Vooraf

Schoolbord

Vandaag speelt Panningen tegen SVEB uit Broekhuizenvorst. Net als de tegenstander van vorige week, Reuver,
verkeert SVEB in acute degradatienood.
Laten we hopen dat Panningen de zeperd van vorige
week kan rechtzetten en dat onze groenwitten een
betere wedstrijd laten zien dan ‘Oppe Ruiver’. Knuurke
is ervan overtuigd dat die match gewoon een eenmalige uitglijder was en dat we vandaag het echte Panningen te zien krijgen.
Het Panningen dat glansrijk en overtuigend de tweede
periodetitel behaalde.
Daarom alle bezoekers van sportpark ‘PanningenNoord’ een warm welkom en een onderhoudende en
sportieve wedstrijd toegewenst..
KNUURKE
In deze Knuurier…
In deze negende Knuurier van het seizoen weer van
alles wat. En niet zomaar wat..

DON DERDAG
GEEN
KNUURIER

TOURINGCARBEDRIJF
Industrieterrein 102, Panningen
Tel. (077) 307 70 05

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

Spetters

Lelledel

***De wedstrijdbal van vanmiddag werd geschonken door CAFÉ TINUS, DE KROEG WAAR HET
GOED TOEVEN IS. Kastelein Martijn Lacroix en
zijn team bestieren sinds enkele jaren de kroeg
waar iedereen zich thuis voelt in de voormalige
winkel van de familie Goutier. Het is een gezellige kroeg in hartje Panningen met Irish Pub- en
bruin-café-invloeden. Niet alleen dorstige kelen
kunnen er gesmeerd worden, hongerige magen
kunnen naar believen worden gevuld. In een
gezellige sfeer kun je er genieten van live-optredens en ook voor sportuitzendingen op een groot
scherm kun je hier terecht. Met het uitgebreide
aanbod in speciaalbieren is er voor een ieder
wat wils. Wil je dus een hapje eten, dan staat
de nieuwe chef Roger Neessen met zijn keukenteam paraat. Vanaf 8 mei is er een nieuwe
menukaart. Bezoek de website en laat u verrassen door het ongekende aanbod aan lekkernijen,
zowel vast als vloeibaar. ***Dat de wedstrijdbal
de groenwitten geluk moge brengen! ***HOOFDSPONSOR VAN KNUURKE: JUMBO PANNINGEN.
***Donderdagavond thuis tegen Neerkandia. Voor die
wedstrijd wordt helaas geen Knuurier gemaakt. Daar
is de tijd te kort voor en ijzer kan nu eenmaal niet met
handen gebroken worden. Zelfs niet door Knuurke.
***Of onze mannen tegen Reuver al met het koppie
bij de nacompetitie waren? Zal toch niet?!***Ook
vandaag bij de tiende 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. ***Bij Panningen-Kessel
was de eerste prijs voor Peter (Pierke) Janssen en het
luxe bierpakket ging wederom naar Werner v. Osch.
***Afgelopen zondag vierde de SV de 95e verjaardag.
Nog 5 jaar en we gaan ons opmaken voor een hopelijk
daverend eeuwfeest.***LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK, DE HOOFDSPONSOR VAN
SV PANNINGEN. LAAT U ADVISEREN. ***Ik blijf
zeuren. Er zijn voldoende jeugdspelers, maar we hebben al een tijdje geen ‘Pupil van de week’ meer. Zonde!
Is er nu niemand te vinden die dit mooie klusje op zich
wil nemen? In 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)???? ***Als
u dit leest, zijn de returns in de Champions League
gespeeld. Was het in Madrid weer net zo’n geweldig
spektakel als in Manchester…? ***En hoe verging het
Feyenoord in Marseille? ***Wat nu, Derksen, Genee
en Gijp? De trouwe aanhang zal zeker niet verkassen
naar Lubach. ***Was Poetin maar in dienst van John
de Mol….. ***De All Stars van Dörp en Kepèl gaan
binnenkort de degens kruisen voor een heel goed
doel. U gaat er ongetwijfeld meer over lezen. ***In
enkele landen zijn al de nodige beslissingen gevallen,
het gaat her en der echter ook nog spannend worden.
***We weten dus weer wat verliezen is. Oppe Ruiver
kwam er in blessuretijd een eind aan een mooie reeks.
Dan vandaag de draad maar weer oppakken. ***Het
Dotje Toernooi nadert met rasse schreden. Na 2 jaar
pas op de plaats gemaakt te hebben, gaan op 26 mei
alle remmen los. Feest! ***Gegroet!.
KNUURKE

We gaan rigting ijnde
seizoen. Maar dan zein
we er nog niet. Want
er zijn namelik nog
pleejofs. Daar zulle
we beter moete presteren dan vorige week
zondag op de Reuver.
We waren niet meer
gewent om te verlieze.
Nu wete we weer wie
dat voelt. Best vreemt,
kan ik uch zeggen.
Zoon ofdee neme we
egter gewoon op de koop toe. Crona zal nu tog wel
agter de rug zijn? Zoals ik in mein vorige kolom ook
al sgreef, de oorlog in het ooste van ons wereltdeel
helaas nog lang niet. Wieveel werkende hersencelle
zouw die Poetien ijgelik hebbe? En dan het gelazer
met die Derkse. Het laatste woort zal er zeker nag
niet over gezach zijn. Ik moet uch eerlik bekenne dat
ik het bes wel een beetje jammer ving dat ik hem
niet meer zal zien. Ik was het lang niet alteit met die
hangouwere eens, maar heel duk hat hij geleik. Jammer dat hij met zein stoere verhaal over de kers over
de sgreef is gegange. En dat die kers duizent ure zou
borre, daar gloof ik dus geen ene flikker van. Misgien
dat ze Tinus van Rossem, of wie die ook heet, eens
kunne vrage. Die heeft de balle verstank van voetballe, maar grauwele, zanike en greeke kan hij nag
veel beter als Snorremans. Die van Baalder krege
behoorlik op hun flikker tege die van Bree. Zal hart
aangekome zein. Is volges mei net zogat als groen
tege blauw.
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.

Fit met Knuurke

Kiek! van

Schijf van 3: het preventie ‘Wondermiddel’
(dit keer over bewegen)
Bewegen volgens de Schijf van 3
Bewegen en trainen brengt een verhoging van je metabolisme met zich mee en ook een verlaging van het
risico op hart- en vaatziekten en vele andere chronische
aandoeningen. Over bewegen en afslanken is bewezen
dat hoe meer volume fysieke activiteit er plaatsvindt,
hoe groter de vermindering is in het totale vet en buikvet. Bij gelijke calorie-inname, zal bewegen volgens
de richtlijnen, leiden tot een vermindering van het
lichaamsvet. Dit komt door de verhoogde stofwisseling
bij meer beweging.
Hoeveel bewegen?
Onderzoek geeft aan “hoe meer, hoe beter” als er
gesproken wordt over de hoeveelheid beweging die
nodig is om niet opnieuw aan te komen. De minimale
hoeveelheid beweging om je gewicht te behouden is
ongeveer 31 kilocalorieën per kilogram gewicht per
week. Dit komt overeen met 4,4 kcal per kg/per dag.
Stel je weegt ca. 68kg dan is dat dus 4,4 * 68 = 299.2
kcal. (Jakicic 1999).
10.000 stappen per dag
Onderzoek, door onder meer het Nederlandse TNO en
het Amerikaanse ACSM (American College of Sports
Medicine), bevestigt de norm dat 10.000 stappen op
een dag overeen komt met gezond beweeggedrag. In
de literatuurstudie van TNO wordt aangegeven dat
10.000 stappen ongeveer overeen komt met 400kcal
op een dag, en dit zou dus voldoende zijn om aan de
behoefte te voldoen van bovenstaande persoon van
68kg.
Deze norm geldt voor gezond beweeggedrag. Wanneer
je wilt afvallen, zal je dus meer moeten bewegen. Ook
houdt deze norm geen rekening met verschillende vormen van bewegen.

dierenspeciaalzaak
 oonaccessoires en
w
cadeau-artikelen

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:

Om je gezondheid te bevorderen en/of het risico op
chronische ziekten en vroege sterfte te verminderen,
wordt aanbevolen dat je voldoet aan de “Schijf van 3
beweegnorm”. Deze Schijf van 3 bestaat uit 3 beweegJeroen is genezen
normen die zich richten op verschillende soorten activivan kanker.
teiten om je Actiever, Fitter en Sterker maken.
Jeroen is genezen
1. Actiever (Nederlandse Norm Gezond Bewegen, afgevan kanker.
kort NNGB)
Meer tussendoor bewegen (en minder lang zitten)

en aerobe activiteit uitvoeren met een gemiddelde
intensiteit gedurende minimaal 30 minuten en ten
minste 5 dagen per week. Aerobe activiteit is de training van het uithoudingsvermogen.
2. Fitter (Fitnorm)
A
 erobe activiteit (uithoudingsvermogenstraining) uitvoeren met een hoge intensiteit gedurende minimaal
20 minuten en 3 dagen per week
3. Sterker (spiernorm)
Minimaal twee maal per week ongeveer 8 á 10 oefeKiKa van
heeft de
als doel
om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.
ningen die de kracht en uithouding
spieren
Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
verbeteren.
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.
N.b.: Voor de activiteiten van de fitnorm en N.N.G.B
dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
Uw steun is Omdus
hard nodig!
samen is de norm 150 minuten bewegen per week. Dit
Uw steun is dus hard nodig!
wordt aangevuld met de spiernorm (2x15min), waar- Uw steun is dus hard nodig!
- Giro 8118
www.kika.nl www.kika.nl
- Giro 8118
door we komen op ongeveer 180 minuten bewegen per
www.kika.nl - Giro 8118
week.

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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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

Je namen en bijnamen?
Lukas Korsten, voor de vrienden gewoon ‘Korsten’.
Adres en woonplaats?
Zelen 3a in Panningen.
Geboortedatum en -plaats?
9 Maart 2002. Geboren in Kessel, maar 6 maanden later
naar ut sjoëne Kepèl verhuisd.
De liefde van je leven?
Ik mag Maud Jacobs al een paar jaar mijn vriendin noemen. Ze komt uit Maasbree maar is tegenwoordig ook
al aardig ingeburgerd in Panningen.
Uit
welke
gezinsleden
bestaat de familie Korsten?
Pap en mam zijn gescheiden.
Maar voor mij bestaat ons
gezin nog steeds gewoon uit
pap, mam en mijn zusje Pippa.
Welke opleiding volg je?
Nadat ik mijn VWO-diploma
heb gehaald en één mislukte
opleiding verder studeer ik
momenteel voor Docent Aardrijkskunde in Sittard. Aardrijkskunde is altijd al iets wat
me enorm interesseert, daarnaast vind ik voor de klas
staan ook erg leuk!
Als bijbaantje werk je
bij de Jumbo, wat zijn je
taken?
Ik werk nu al een aantal jaar
bij de Jumbo, begonnen als
‘vakkenvuller’ maar sinds kort
ben ik ook vulploegleider en
mag ik ‘s avonds een leuke
club vakkenvullers aansturen.
Noem eens een leuke anekdote in de supermarkt?
Eén keer heb ik de vrijdagmiddagborrel aan ‘d’n overkant’ iets uit de hand laten lopen. De buren maar ook
Harald waren hier niet zo blij mee. Gelukkig hebben we
dit opgelost en mag ik er nog steeds komen werken.
Hoe ziet je voetbalcarriére eruit?
Niet zo spetterend, ik heb jaren gejudood, maar ben in
de C ingestroomd bij SV Panningen. Met de B2 zijn we
wonder boven wonder kampioen geworden. Maar echt
voetballen kan ik niet, vind het wel heel leuk!
Welke voetbalkwaliteit beheers je als de beste?
Ik ben kampioen in lomp zijn. Dit hebben al vele tegenstanders mogen ervaren.
De verwachtingen bij Panningen 6?
Van een kampioenschap durf ik eigenlijk niet te dromen.
Ik verwacht wel dat we samen nog een heleboel gezellige zondagen gaan beleven.
Met welke voetballer kun je jezelf vergelijken?
Messi. Klein, snel, behendig, technisch en een enorm
goed schot. Echt waar! Vraag maar aan mijn teamgenoten. ;-)
Jouw speciale voetbalmoment?
Zoals eerder gezegd zijn we met de B2 kampioen
geworden, Dit was echt heel vet.
Hoe ziet jouw voetbaltoekomst eruit?
Ik hoop nog lang met mijn vrienden van P6 te mogen
voetballen. Er gaat niks boven de gezelligheid met die
jongens.
Voorspel de uitslag Panningen 1 - SVEB 1?
4-0.

Andere hobby’s behalve voetbal?
Ik ben nu voor het vierde jaar leider van een leuke
groep kids bij Jong Nederland Panningen, ook dart ik
bij Tommies. En verder is er met de vriendengroep ook
altijd wel wat te doen. Ik ben het liefst zoveel mogelijk
bezig.
Typisch Lukas Korsten….?
Als ik zeg dat ik er ééntje ga drinken, kom ik waarschijnlijk heel laat thuis.
Wat staat bovenaan op je verlanglijstje?
Een wereldreis maken.
Wat maakt jou uniek?
Ik ben altijd mezelf en neem
mezelf niet te serieus.
Je favoriete bezigheid in of
rondom het huis?
Ik kook heel graag.
Ik kan niet zonder…?
Mijn vrienden.
Welke muziek of nummer
doet iets met je?
Vastelaovesmuziek, het hele
jaar door. Sinds afgelopen jaar
zijn we met een aantal vrienden ook een ‘Vastelaovesboyband’ begonnen, dit is een van
de leukste dingen die ik ooit
heb gedaan.
Waarmee zou je het liefste
verrast willen worden?
Verras me maar, anders is het
geen verrassing meer!
Al vakantieplannen in het
verschiet?
Er staan een heleboel plannen
in de agenda. Praag, vriendenweekend in Antwerpen, Mallorca en Bali. Genoeg om naar
uit te kijken dus.
Waar praat je graag over?
Onzin, mijn vrienden zullen dit beamen.
Je inspiratiebron op sportgebied?
Daniel Ricciardo. Hij lacht altijd en doet wat ie leuk
vindt, daarom vind ik heb een enorme goede sportman.
Als ik zeg ‘Vrienden van de Kuus’ dan zeg jij?
Gezelligheid! Ik heb er dit jaar voor het eerst bij mogen
zijn en kijk nu alweer uit naar de volgende Vastelaovend.
Welke ‘vreemde’ voedselcombinatie vind je lekker?
Pindakaas met sambal.
Ben je een avonturier?
Jazeker, ik wil het liefst de hele wereld zien. Een aantal jaren geleden ben ik in Australië geweest en hier
wil ik zo snel mogelijk weer een keer terug. Ook een
week wildkamperen in Zweden is al van de bucketlist
afgevinkt!
Waar verheug je je op en waar zie je tegenop?
Ik verheug me enorm op de zomer en alles wat ik dan
ga doen. Ik zie er tegenop om oud te worden, dat lijkt
me echt niks.
Je verborgen talent?
Met elk denkbaar voorwerp een fles bier open kunnen
maken.
Waar begrijp je helemaal niks van?
Mensen die de hele dag liggen te zeiken.
‘
(Het volledige interview staat op: www.svpanningen.nl)

Wedstrijd Informatie
Selectie PANNINGEN

Selectie SVEB

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.

selectie: Stef Thijssen, Stef Tissen, Dean
Crompvoets, Koen Loonen, Giel Seuren, Jens
Beurskens, Dioni Spee, Wouter v. Lin, Machiel v.
Helden, Maik Vermazeren, Ryan Crompvoets, Sam
Coenders, Job Geven, Tim Brouwers, Dion Curvers,
Luuk Loonen, Joep Verheijen, Roel Clabbers, Tijn v.
Montfort, Toon Gooren, Stan Beurskens, Karl Clevis,
Victor v. Helden, Job Thijssen, Vince Versleijen, Luc
Thijssen, Gies Gooren, Tim Reijnen.
nieuw: Jens Beurskens, Dioni Spee, Sam Coenders,
Job Geven, Gies Gooren. (allen eigen jeugd).
vertrokken/gestopt: Sjoerd Peeters (Sporting
S.T.), Luca Schraven (BVV), Jasper Janssen (lager
elftal).
trainer: Claus Foederer (3e seizoen).
verzorgster: Femke Beurskens.
leider: Theo Geurts.
assistent-scheidsrechter: Paul Vousten

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.

Uit geschriften blijkt dat er in 1918 al officieel
werd gevoetbald aan de boorden van de Maas, in
Broekhuizenvorst en Broekhuizen. In de jaren tachtig zag fusieclub SVEB (Sport Vereniging Excelsior
Brughusia) het levenslicht. Er werd destijds gekozen voor de kleuren van Inter Milan: blauw en zwart.
De thuiswedstrijden worden gespeeld in sportpark
’t Venneke’ in Broekhuizenvorst.

HOOFDSPONSOR SV PANNINGEN:
LEENDERS GIELEN ADVISEURS REGIO BANK

HOOFDSPONSORS SVEB:
LAMB WESTON MEIJER, YOUR PARTNER IN POTATO

Uitslagen 1 mei
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1

VV Hegelsom*

20 15

4

1

49 47 12

1-4

2

Neerkandia

20 13

4

3

43 53 20

- NEERKANDIA

1-2

3

VV Kessel

20 13

1

6

40 50 35

- METERIK

2-4

VV REUVER

- SV PANNINGEN

1-0

4

Meterik

20 13

0

7

39 50 34

RKMSV

- TSC ‘04

2-2

5 SV Panningen*

20 10 5

5

35 46 26

SVEB

- GFC ‘33

1-1

6

BEVO

20 10

2

8

32 49 39

7

DEV-Arcen

20 8

4

8

28 33 32

8

RKMSV

20 6

9

5

27 32 22

9

GFC ‘33

20 6

4

10 22 23 33

BEVO

- DEV-ARCEN

2-1

SV GRASHOEK

- VV HEGELSOM

VV KESSEL
VV KONINGSLUST

Programma 8 mei
BEVO

- KONINGSLUST

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

10 SV Grashoek

20 4

6

10 18 29 47

GFC ‘33

- SV GRASHOEK

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

11 TSC ‘04

20 4

6

10 18 27 49

VV HEGELSOM

- RKMSV

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

METERIK

- VV KESSEL

12 VV Reuver

20 5

1

14 16 30 59

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

NEERKANDIA

- DEV-ARCEN

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

13 SVEB

20 2

9

9

14 VV Koningslust

20 2

3

15 9

SV PANNINGEN - SVEB

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

TSC ‘04

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

- VV REUVER

Programma 12 mei

* Periodekampioen

Stand Derde Periode
1

BEVO

3

3

0

0

9

15

3

- TSC ‘04

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

2

Meterik

3

3

0

0

9

9

3

SV GRASHOEK

- SVEB

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

3

Neerkandia

3

2

1

0

7

6

1

VV KESSEL

- GFC ‘33

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

4

VV Hegelsom

3

2

1

0

7

5

1

KONINGSLUST

- VV HEGELSOM

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

5 SV Panningen

3

2

0

1

6

5

2

METERIK

- BEVO

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

6

GFC ‘33

3

1

1

1

4

6

4

7

RKMSV

3

1

1

1

4

4

5

8

TSC ‘04

3

1

1

1

4

5

7

9

VV Kessel

3

1

0

2

3

6

7

10 DEV-Arcen

3

1

0

2

3

4

5

11 VV Reuver

3

1

0

2

3

2 13

12 SVEB

3

0

1

2

1

2

13 SV Grashoek

3

0

0

3

0

4 11

14 VV Koningslust

3

0

0

3

0

3 10

VV REUVER

- RKMSV

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

Arbitraal trio
SCHEIDSRECHTER:
Dhr. H.E.M. v. Ophoven.
(Naam scheidsrechter zoals altijd
onder voorbehoud)
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS:
Dhr. Glenn Bremmers (Panningen) en
Dhr. Paul Vousten (SVEB).

Wedstrijdbal geschonken door

Voor slechts € 12,- per jaar!

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

20 69

DEV-ARCEN

SV PANNINGEN - NEERKANDIA

Lid worden van Knuurke?

15 21 33

4

Toekomst van Panningen

www.heldense.nl

Tegelzetbedrijf
Jan Janssen
Jan Janssen
Voor al uw tegelwerk 

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
A3 staat voor Advies Administratie en Aandacht, de kernwoorden die deze onderneming al ruim 17 jaar dé betrouwbare partner
maakt voor ondernemers. A3 is sinds 2019
te vinden in het karakteristiek pand aan de
Steenstraat 91 in Panningen.

We zijn trots op ons volledig duurzaam en toekomstbestendig gemaakte kantoor.
Maar wat ik het belangrijkste vind, de laagdrempeligheid van A3 is intact gebleven.
Klanten kunnen makkelijk binnenlopen,” aldus
Ed Nijssen, adviseur en directeur.
“Ondernemers zijn goed in ondernemen. Het
bijhouden van de financiële huishouding is een
vak apart. Met een team van goed opgeleide
mensen die de getallen kunnen interpreteren
en omzetten in bruikbare adviezen kunnen wij
de ondernemer bijstaan zijn bedrijf verder te
laten ontwikkelen. Met onze nieuwe koers zijn
we klaar voor de toekomst.”
“Door ons direct en laagdrempelig contact met
de klanten kunnen we ook veel beter informeren, inspelen op uitdagingen en coachen. We
delen de passie met onze klanten en dat werkt
gewoon heel goed. En voor hetgeen we zelf
niet in huis hebben maken we, in tegenstelling
tot grotere kantoren, gebruik van een palet aan
specialisten die uit ons netwerk komen.”
Toekomstvisie
“We werken volledig digitaal en samen met onze
klanten houden we hun cijfers goed in de gaten.
In een oogopslag kunnen zowel wij als de klant
de cijfers goed monitoren en eventueel bijsturen. Je merkt dat dit een positieve invloed
heeft; als je precies weet waar je staat, wordt
het ondernemen nog interessanter. Ook de
contacten met een bank en de belasting-

dienst verlopen hierdoor soepeler. Dit traject
ondersteunen we door regelmatig met de
klant aan tafel te gaan. We bespreken dan wat
goed loopt en wat nog bijsturing nodig heeft.

SIERBESTRATINGGEVELSTENEN
TUINHUIZENNATUURSTEEN
Maasbreeseweg 4
5981 NB Panningen
T 077 3071471 info@heldensesteenhandel.nl
www.heldensesteenhandel.nl

Deze koers zetten we door en gaan we nog verder uitwerken. Ook binnen ons bedrijf werken
we iedere dag aan de toekomst.
Bij ons is een klant veel meer dan een bron van
inkomsten. We willen de ondernemer bovenal
op weg helpen en de succeservaringen samen
vieren.Wij staan sowieso midden in de samenleving, we ondersteunen centrumpartijen en
verenigingen. Door deze betrokkenheid weten
we wat er speelt en hebben we reeds een mooi
netwerk opgebouwd.”

Dicht bij de klant
“Er zijn talloze voorbeelden van ons werk ‘dicht
bij de klant’ om er één te noemen: Daniels
Traprenovatie, de hoofdsponsor van Pec
’20. Alweer zestien jaar geleden is het eerste
gesprek geweest aan de keukentafel.
Klein begonnen als timmermannen, in 2017 de
Ondernemersprijs Peel en Maas gewonnen en
nu zijn ze als gerenommeerd traprenovatiebedrijf bijna marktleider in Nederland. Geweldig
om daar een schakel in te zijn.
En natuurlijk zijn niet alle ondernemingen meteen klinkende successen maar dat hoeft ook
niet, iedereen doet het op zijn eigen manier en
als wij daar een steentje aan mogen bijdragen:
graag!”

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
Er werd, wordt en zal nog heel wat ge’spetterd’ worden door Knuurke. Hou dat maar eens vol! Chapeau.

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

