
We worden met zijn allen steeds ouder 
en blijven ook langer vitaal. En er wordt 
steeds meer van uitgegaan dat ouderen 
zo lang mogelijk thuis blijven wonen, al 
dan niet met thuiszorg en mantelzorg. 
Om die ‘dag van morgen’ vol vertrouwen 
en met plezier tegemoet te zien, zijn (aan-
komende) senioren op zoek naar nieuwe 
vormen van vrijetijdsbesteding, vormen 
van sport die passen bij de mogelijkhe-
den en naar hulpmiddelen en diensten 
die langer zelfstandig wonen mogelijk 
maken. 
 
Daarom organiseren wij voor inwoners 
van Peel en Maas de ‘Dag van Morgen’ op 
30 mei 2019 in en rond het centrum van 
Panningen. Deze leuke, informatieve dag 
voor alle inwoners uit Peel en Maas wordt 
geïnitieerd door verschillende partijen. 
Met deze dag laten we u op één dag zien 
en ervaren wat er allemaal mogelijk is op 
het gebied van langer zelfstandig wonen, 
mobiliteit, gezondheid, voeding, thuis-
zorg, hobby’s, vrijwilligerswerk, bewegen, 
etc. Samenwerkende partijen zijn o.a. 
Gemeenschapshuis in Kepèl, Huis van de 
Gemeente, Lazaristen Panningen, Piushof 
Panningen, Huis van de Toekomst, Wonen 
Limburg, Rabobank Peel, Maas en Leudal, 
Provincie Limburg en Centrum Manage-

Zondag 7 april 2019 stond het gehele 
centrum in het teken van het Fashion 
Festival Event. Een groot aantal van de 
modezaken van ons centrum hebben 
die dag de nieuwste, vrolijkste en frisse 
voorjaarsmode gepresenteerd. Dit jaar 
was het evenement anders opgezet en 
bestond de ‘main stage’ uit 2 podia wel-
ke verbonden waren middels een rode 
loper. Tevens was er ook in de andere 
‘areas’ van alles te beleven. DJ’s en een 
band zorgden voor aanstekelijke muziek 
en lokale dansscholen verzorgen spet-
terende optredens op het Forum bij de 
Raadhuisplein. Ook autoliefhebbers heb-
ben hun hart kunnen ophalen. Het gehe-
le Raadhuisplein was gevuld met special 
cars van AutoArena. Ook de weergoden 

Alle VVV winkels in Peel en Maas zijn er 
helemaal klaar voor om klanten en toeris-
ten te voorzien van informatie. Want er 
staat weer veel te gebeuren dit seizoen!

Naast informatie kunt u bij de VVV win-
kels ook terecht voor diverse cadeau-
bonnen,diner- en ijsbonnen, theater- en 
bioscoopbonnen, entreebewijzen voor 
o.a. Thermaalbad Arcen en boeken zoals 
Pieterpadgidsen, wandel- en fietsgidsen, 
maar ook ACSI camping/caravangidsen 
waaruit u veel voordeel kunt halen.

Daarnaast vindt u een grote keus aan 
streekproducten uit de regio en ver daar-
buiten zoals Raspberry Maxx, Görtz Fruit, 
Levels Biofruit, Van den Beuken Eiproduc-
ten, Bijenbestuiving Strijbos, De IJsvogel, 

ment Panningen. De facilitaire ondersteu-
ning wordt uitgevoerd door 4 studenten 
van de HAN, als studie-opdracht.

Tevens zal de Smaak van Peel en Maas  
op het Raadhuisplein tijdens deze dag 
invulling geven aan gezonde voeding met 
eigen streekproducten, uiteraard met de 
asperge in de hoofdrol.
Deze dag is van 12.00 uur tot 17.00 uur, 
gelijk aan de openingstijden van de win-
kels. Diverse ondernemers in ons cen-
trum  laten  de mogelijkheden zien, die 
zij in huis hebben voor deze vitale ou-
deren. Op 23 mei zal een speciale krant 
huis aan huis bezorgd worden om hieraan 
aandacht te besteden. Door middel van 
een plattegrond kunnen bezoekers  zien 
welke bedrijven, instellingen en locaties 
hieraan deelnemen.

waren ons enorm goed gezind die dag. 
Dit event is mede door de samenwerking 
van de modezaken met de horeca onder-
nemers een zeer geslaagde dag voor ons 
centrum geweest.

wijnen van Wijn & Golfdomein Kapèlkes-
hof en Wijnerij De Belaeving en bieren uit 
de streek zoals Castle Bier en Brouwerij 
de 7de Hemel.

Kortom, teveel om op te  
noemen, dus loop gerust eens 
binnen op Raadhuisplein 4 in 
Panningen en overtuig u zelf 
ervan hoe groot het assorti-
ment is. Er staan streekpak-
ketten klaar, maar vanzelfspre-
kend kunt u ook naar eigen 
wens een pakket samenstellen. 
Verder zijn er leuke cadeau- 
artikelen zoals onderzetters 
met afbeeldingen van oude 
gebouwen, mokken of vinger-
hoedjes met opdruk, koelkast-

Wij hopen hier samen een mooie dag 
van te maken die  spraakmakend zal zijn 
voor onze regio. Voor vragen kunt u een 
bericht sturen naar info@centrumpan-
ningen.nl of mij bellen. Graag werken we 
weer samen met u aan een mooie ``Dag 
van Morgen`` voor alle inwoners van Peel 
en Maas. 

Jan Bouten
Centrum Manager

DE DAG 
VAN 
MORGEN
alles voor een vitaal leven

SAMEN OP WEG NAAR DE DAG VAN MORGEN
Nieuw evenement op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei a.s.

Fashion Festival

VVV winkel timmert aan de weg

Gala Het Bouwens Blauwe zone
De jaarlijkse gala-avond van Het Bouwens 
in DOK6 vindt dit jaar plaats op vrijdag 
24 mei a.s. De leerlingen verzamelen zich 
vanaf 18.00 uur bij De Heuf en vertrekken 
om 19.00 uur richting centrum. Zij zullen 
over de rode loper door Passage de Pit  
lopen met als eindbestemming DOK6. 

Rond 20.30 uur zal er een einde komen 
aan de stoet voertuigen met leerlingen. 

Onze klanten willen graag dat de win-
kels gemakkelijk bereikbaar zijn en dat er 
vlakbij parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 
Met name op kritieke tijden lukt dat nu 
onvoldoende en zijn er voor onze klanten 
niet genoeg parkeerplaatsen in het direc-
te centrum. Deze situatie willen we graag 
verbeteren en daarvoor vragen we mede-
werking van u als ondernemer en van uw 
medewerkers met het dringende verzoek 
om de auto buiten de blauwe zone te 
parkeren. Zo houden we de parkeerplaat-
sen in het directe centrum vrij voor onze 
klanten! We verbeteren hiermee samen 
de parkeercapaciteit van het centrum van 
Panningen en vergroten daarmee de aan-
trekkelijkheid van ons centrum voor een 
publiek uit een grotere regio. 

De Winkeliersvereniging rekent erop dat 
iedereen zich bewust is van het belang 
van deze afspraken en tevens zelf zijn/
haar verantwoordelijkheid te nemen voor 
de naleving hier-
van. Immers, op één 
geblokkeerde par-
keerplaats zouden 
gemiddeld tien(!) 
klanten per dag kun-
nen parkeren. 

Ook deze zomer worden alle evenemen-
ten weer gepresenteerd in de Zomerinfo 
2019. Deze verschijnt op 22 en 23 juni en 
heeft een oplage van 32.000 stuks. Dit is 
inmiddels al de zestiende keer dat deze 
Zomerinfo wordt uitgegeven. U vindt er 
een volledig overzicht van alle evene-
menten, die worden georganiseerd in 
de zomer,  in de gehele gemeente Peel 
en Maas. Ook bevat het een uitgebreid 
overzicht van de recreatiemogelijkheden, 
die het land van Peel en Maas te bieden 
heeft. 

Ook vanuit de kernen staat er een aan-
tal sfeervolle en informatieve pagina’s in 
deze Zomerinfo. Een mooie vorm van sa-
menwerking in Peel en Maas!

Deze krant zou zonder u als adverteerder 
geen bestaansrecht hebben. Dus dank 
aan alle adverteerders voor hun bijdrage.

Zomerinfo

magneten en diverse spreuken.
Ook bij de VVV winkels in Meijel, Kessel 
en Baarlo vindt u een ruime sortering van 
deze producten.

Postbus 7072
5980 AB  Panningen
info@centrumpanningen.nl
www.centrumpanningen.nl

Meer weten over Thuis In Panningen? Kijk op: Partner TIP:



In Tilburg is er afgelopen jaar een convenant ondertekend door scholen van het voortgezet 
onderwijs en een lokale supermarkt. Aanleiding daarvoor is het spanningsveld dat voor 
leerlingen kan ontstaan tussen schoolafspraken en werkverplichtingen. 

“Het is de droom van het voortgezet onderwijs dat leerlingen zich tijdens toetsperiodes 
volledig kunnen focussen op hun studie”. 

Vanuit het Bouwens van der Boije College  is Rob van Gameren (teamleider VWO) op bezoek 
geweest bij  Centrum Management Panningen. Hij geeft aan dat Het Bouwens merkt dat bij-
baantjes een grote druk leggen op de leerlingen, en dan met name tijdens de toetsperiodes. 
Samen met Jan Bouten heeft hij, conform het bovengenoemde convenant, nagedacht om de 
ondernemers in ons centrum attent te maken op deze toetsperiodes. Wij zullen de jaarplan-
ning van Het Bouwens met jullie gaan delen via het Centrum Journaal, zodat jullie met het ma-
ken van jullie personeelsplanningen er rekening mee kunnen houden als de leerling tijdens de  
toetsperiodes minder wil werken.
 
Centraal examen(examenklassen): donderdag 9 mei t/m woensdag 22 mei 
Proefwerkweek (niet examenklassen): donderdag 20 juni t/m donderdag 27 juni

Vanaf september zal het nieuwe proefwerk- en examenrooster met jullie worden gecommuniceerd.

Locatie: Omgeving Huis van de Gemeente
Periode: maandag 11 maart 2019 t/m vrijdag 20 december 2019

De werkzaamheden voor de herinrichting van de omgeving rondom het Huis van de Gemeente zijn in volle gang. Het werk wordt uit-
gevoerd door BLM Wegenbouw B.V. uit Wessem.

Voortgang werkzaamheden
Het regenwater van het Huis van de Gemeente wordt niet meer  
afgevoerd via de riolering maar verzameld in ondergrondse opvangbak-
ken. Vanuit deze opvangbakken zakt het water langzaam de grond in. Dit 
is goed voor de bomen en planten. Ook het hemelwater van de woningen 
van de Parkstraat wordt opgevangen in waterdoorlatende buizen onder 
het wegdek. Boven op de buffer wordt het park en de parkeervoorziening 
aangelegd. De contouren van de nieuwe parkeerplaatsen zijn al goed te 
zien. Eind juni  zijn de Parkstraat en het park klaar.  In het najaar worden 
de bomen en struiken geplant.

Het ontwerp
De afgelopen jaren is er in het centrum van Panningen veel veranderd. De ambitie om het centrum van Panningen met het Huis van de 
Gemeente en het park te verbinden is uitgewerkt. Ook het park wordt opnieuw ingericht. Daarnaast zijn een veilige verkeersstructuur 
en voldoende parkeermogelijkheden meegenomen in het ontwerp.

Planning
Het project is verdeeld in 5 werkgebieden:
•  Werkgebied 1 (Paars): Parklaan 11 maart t/m 14 juni 2019
•  Werkgebied 2 (Groen): Park inclusief parkeerterrein 11 maart t/m 21 juni 2019
•  Werkgebied 3 (Rood): Wilhelminastraat incl. parkeerterrein 21 juni t/m 18 oktober 2019
•  Werkgebied 4 (Blauw): Wilhelminastraat/Wilhelminaplein 21 juni t/m 18 oktober 2019
•  Werkgebied 5 (Geel): Schoolstraat 18 oktober t/m 20 december 2019

De voorlopige planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene 
omstandigheden.

Contact
Als u vragen heeft tijdens de uitvoering, kunt u contact opnemen met uitvoerder van BLM 
Ron Mulder via 06 8219 1591of met de toezichthouder van de gemeente, 
Theo Jansen via 06 5179 7558.

Op donderdag 14 februari jl. heeft WP 
Haton haar deuren opengezet voor de 
ondernemers van Centrum Panningen. 
Wij zijn met een groep van ongeveer 30 

ondernemers op bezoek geweest bij de 
Haton en werden welkom geheten door 
Ria Brouwer en René van Rijn. Na ont-
vangst met koffie en vlaai heeft René ons 
middels een presentatie meegenomen in 
de wereld van WP Haton. Hun denkwijze, 
hun visie, hun missie maar ook hun ambi-
tie werden gedeeld met de groep en dat 
leverde zeer mooie en interessante ziens-
wijzen op. Je voelde de betrokkenheid 
met en de passie van de medewerkers 
voor hun bedrijf. Tijdens de rondleiding 
werden alle productieprocessen getoond 

en hebben wij zelf mogen voelen, ruiken 
en proeven hoe de broden tot stand ko-
men in het “Haton Dough Center”. Deze 
mooie, interessante, maar vooral ook 
verassende, dag werd afgesloten met een 
heerlijk buffet onder het genot van een 
lekkere borrel.

Directie Haton, bedankt voor de geweldi-
ge ontvangst en de  inspirerende rondlei-
ding.

Voortgezet onderwijs en ondernemer maken afspraken 
over school en bijbaantjes!

Herinrichting omgeving Huis van de Gemeente

Van denken in staal naar denken in brood

Als je je op het doel concentreert vervagen de grenzen

Be the change you wish to see


