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Weekmarkt
Zoals iedereen inmiddels weet, is er door de maat-
regelen een nieuwe opstelling gemaakt voor de 
weekmarkt. Dat dit een hele klus was is duidelijk. We 
hadden te maken met de afmetingen van de stands, 
de zon en de ruimte voor winkels. We denken dat we 
daar goed zijn uitgekomen gezien de reacties van de 
bezoekers, de marktkooplieden en ondernemers.
We hopen dat deze tijdelijke maatregel ook na de 
coronamaatregelen blijft staan zodat we een gro-
ter deel van ons centrum bij de weekmarkt blijven 
betrekken.

Bloembakken 
Raadhuisstraat
U zult ongetwijfeld gehoord of gezien hebben dat er 
op de Raadhuisstraat twee bloembakken op de rij-
baan geplaatst zijn. Dit heeft te maken met een pilot, 
vooruitlopend op de plannen om het gebruik van 
deze straat voor wat betreft het doorgaand verkeer 
te ontmoedigen en het verminderen van de snelheid.

Ook zijn er bij Tummers en het oude postkan-
toor twee verbodsborden geplaatst: “verboden voor 
vrachtverkeer”. Uiteraard is bestemmingsverkeer wel 
mogelijk. De Raadhuisstraat willen we betrekken bij 
de plannen en ontwikkelingen van het oude post-
kantoor. Op dit moment zijn we bezig om enkele 
concept ontwerpen uit te werken. Zodra een en ander 
meer gestalte krijgt, zullen we hier middels een  
TIP-groep de omgeving erbij betrekken.

Reclamebelasting
De coronamaatregelen hebben er mede toe geleid 
dat een groot aantal activiteiten geen doorgang heeft 
gevonden. Daarom hebben we de begroting kritisch 
tegen het licht gehouden en besloten dat er drie 
maanden (maart, april en mei)  geen reclamebelas-
ting geheven zal worden. Binnenkort zal hiervoor 
de nota komen met de mogelijkheid om gespreide 
betaling aan te vragen. We hopen dat het een drukke 
zomer gaat worden zodat we de schade enigszins 
kunnen beperken.

Juli
maandag 27 juli  Rinaldo Entertainment   13.00 - 17.00 uur

Augustus   
Zondag 2 augustus  Koopzondag ‘Special Sunday’  13.00 - 17.00 uur
Maandag 3 augustus  Circus Luijten en kornuiten   13.00 - 17.00 uur
Maandag 10 augustus  Springkussens in centrum   13.00 - 17.00 uur
   

September   
Zaterdag 5 september Muziek onder de Toren*   13.30 - 17.15 uur
Zondag 6 september  Koopzondag ‘Special Sunday’  13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 12 september Muziek onder de Toren*   13.30 - 17.15 uur
Zondag 13 september  Mode Koopzondag - Glitz & Glam**  12.00 - 17.00 uur
Zaterdag 19 september Muziek onder de Toren*   13.30 - 17.15 uur
Zaterdag 26 september Muziek onder de Toren*   13.30 - 17.15 uur
   

Oktober   
Zondag 4 oktober  Koopzondag ‘Special Sunday’  13.00 - 17.00 uur
   

November   
Zondag 1 november  Koopzondag ‘Special Sunday’  13.00 - 17.00 uur
Vrijdag  13 november  Sint Maarten - Stichting KacK  vanaf 19.00 uur
Zaterdag 21 november Sintintocht in Panningen   vanaf 14.00 uur
Vrijdag  27 november  Black Friday     winkels open tot 22.00 uur
Zondag 29 november  Sinterklaaskoopzondag   13.00 -17.00 uur
   

December   
Zaterdag 5 december  Pakjesavond     winkels normaal geopend
Zondag 6 december  Koopzondag ‘Special Sunday’  13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 19 december Christmas Truckrun    vanaf 18.00 uur
Zondag 20 december  Kerstkoopzondag i.c.m. P&M Hoès  13.00 - 17.00 uur
Donderdag 24 december Kerstavond     zaterdag openstelling
Zondag 27 december  Boxing Day / koopzondag   13.00 - 17.00 uur
Donderdag 31 december Oudjaarsdag     zaterdag openstelling

* Muziek onder Toren is onder voorbehoud.
** Glitz & Glam wordt nog bekeken wat conform regelgevingen Corona mogelijk is. Op basis daarvan wordt evene-
ment ingericht en definitieve datum bepaald. Berichten zullen z.s.m. volgen.

Dankwoord
Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die 
ik heb mogen ontvangen ter gelegenheid van mijn 
15-jarig jubileum als centrummanager wil ik graag 
iedereen bedanken. Het was een grote verrassing dat 
hier zoveel aandacht aan is geschonken. Dat ik hier-
door op de banners sta in het hele centrum is niet 
mijn verantwoordelijkheid, maar geeft wel het fijne  
gevoel dat mijn inspanningen gewaardeerd worden.

Een speciaal woord van dank voor Petra Poulissen, 
die dit alles in gang gezet heeft. Daarnaast natuurlijk 
een bedankje aan het hele team om mij heen voor 
de fijne samenwerking.  
 
``Samenwerken maakt het verschil`` 
 
Jan Bouten
Centrum Manager

Kerkstraat 3a
5981 CD Panningen
info@centrumpanningen.nl
www.centrumpanningen.nl
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Nieuwe huisstijl TIP
Het logo van Thuis in Panningen is gerestyled, maar 
ook onze website is geheel vernieuwd. Zaal21 heeft 
hier druk aan gewerkt en het ziet er prachtig uit.  
Het vernieuwde logo is al doorgevoerd op onze  
Facebook pagina. Uiteraard staat de toren van Kèpel 
nog steeds mooi weergegeven in het logo. 
De website en huisstijl gaat uit van een kleurenpalet, 
waarin elk onderdeel een eigen kleur heeft gekregen. 
Deze kleuren zullen steeds terugkomen in alle com-
municatie. Het doel van de website is om duidelijk 
te communiceren wat de diversiteit van het centrum 
is. En uiteraard ook wat er zoal te vinden is, van 
winkels tot horeca en evenementen. Bezoek onze 
website en laat ons weten wat jullie ervan vinden, 
www.thuisinpanningen.nl

Muziek in het centrum
Al eerder is aangekondigd dat wij vanuit het 
Centrum Management op zoek zijn naar een nieuwe 
plek voor de geluidsinstallatie. Guus Wokke is voor-
heen de beheerder van de geluidsinstallatie geweest 
maar heeft vorig jaar al aangegeven dat hij dit graag 
wil overdragen. Inmiddels zijn er verschillende on-
dernemers benaderd en uiteindelijk heeft Angela van 
Roij van A4 Vrouwenmode ingestemd om het beheer 
van deze geluidsinstallatie over te nemen. Wat gaat 
er veranderen?
- De geluidsinstallatie wordt verplaatst
- Er wordt een muziekabonnement met uitgebreid 

boodschappen doen. De informatie uit het onderzoek 
kunnen we gebruiken om te kijken waar we met ons 
centrum staan en op welk gebied we ons kunnen 
versterken of verbeteren. In samenwerking met de 
Gemeente, Toeristisch Platform, Partgroep, Vastgoed-
vereniging en Retail  Management Peel en Maas 
gaat het Centrum Management aan de slag om het 
rapport verder uit te diepen op onze gemeente. Met 
de uitkomst hiervan kunnen we samen kijken wat 
mogelijke verbeterpunten kunnen zijn en zullen we 
hiervoor een plan van aanpak gaan opstellen. Deze 
resultaten zullen we daarna ook met iedere partij 
delen.

Special Sunday
De eerste Special Sunday heeft op zondag 5 juli 
plaatsgevonden. Op deze Special Sunday is gestart 
met de SALE van een groot aantal modezaken uit 
ons centrum. Helaas waren de weergoden ons niet 
helemaal goed gezind. Deze zondag werd muzikaal 
ingeluid door The N’Awlins Brass Band met een mix 
van Caribbean & Funky Rhythms en een traditionele 
jazz spirit. Hoewel de band goed haar best deed was 
er te weinig volk en sfeer in het centrum. 
We merken dat het voor de inwoners van Peel en 
Maas ook wennen is, dat we de eerste zondag van 
de maand open zijn.  Toch willen we - om de proef 
te doen slagen - de eerste koopzondag van de 
maand doorzetten en dit op het einde van het jaar 
evalueren. Om extra sfeer in het centrum te creë-
ren hebben wij vlaggenlijnen besteld, die ons gehele 
centrum zullen opsieren. Stichting KacK hebben we 
bereid gevonden om deze voor ons op te hangen. 

RIC Nieuwsbrief
Het RIC heeft een aantal interessante masterclas-
ses op het programma staan. Alle masterclasses zijn 
kosteloos. Voor meer info zie ook de website van RIC 
Limburg, www.riclimburg.nl. Ondernemers kunnen op 
deze site terecht voor informatie, succesvolle prak-
tijkvoorbeelden, grasduinen in vakliteratuur en er 
worden brainstormsessies georganiseerd. Aanmelding 
voor de nieuwsbrief is zeker aan te bevelen.

MASTERCLASS: 7 tips om het hoofd koel 
te houden tijdens crisis 
Tijdens deze masterclass deelt Christine Hoegee 
van Bravo! Training & Coaching 7 tips om het hoofd 
koel te houden tijdens crisis. ‘Don’t loose yourself in 
the mind’, is een mooie uitspraak van Eckhart Tolle. 
Enorm van toepassing tijdens deze uitdagende peri-
ode. Als je jezelf verliest in zorgen, is er geen ruimte 
meer voor inspiratie en creativiteit. Tijdens deze ses-
sie herken je in welke fase jouw bedrijf zich bevindt, 
hoe het gesteld is met jouw mindset en wat je kunt 
doen om daar een positieve boost aan te geven. 

repertoire afgesloten
Vragen of opmerkingen kunnen via mail gesteld 
worden aan info@centrumpanningen.nl.

Zomeractiviteiten Centrum
Nu er wat versoepelingen in de richtlijnen zijn geko-
men, organiseren we wat kleinschalige evenementen  
in het centrum deze zomer. Wij willen onze vakantie-
gangers graag in ons centrum hebben en zorgen op 
drie maandagen in de bouwvak vakantie voor vertier  
voor alle kinderen van  bezoekers van het centrum. 
Omdat deze info helaas niet meegenomen kon wor-
den in de Zomerinfo, worden er posters en evt. flyers 
gedrukt. De flyers laten wij  bezorgen op alle cam-
pings in de Gemeente Peel en Maas. Uiteraard zullen 
wij voor deze evenementen ook veel reclame maken 
op social media . Het programma op deze maanda-
gen ziet er als volgt uit:

Maandag 27 juli
Rinaldo Entertainment zal voor alle toeschouwers 
een jeugdshow verzorgen in ons centrum. Hij zal een 
goochelshow geven. Deze interactieve en gevarieer-
de show bestaat naast trucs uit ballonfiguren, een 
wedstrijdje en uiteraard ook de buikspreekact met 
Charlie de Aap.
Maandag 3 augustus
Deze maandag zal Circus Luijten en Kornuiten ons 
centrum komen opvrolijken.  Het centrum staat  
tijdens deze middag in het teken van het circus en 
dit circus is zeker geen onbekende in ons centrum. 
De kids kunnen meedoen aan speciale circus-work-
shops en wanen zich voor één middag acrobaat.
Maandag 10 augustus
Geen vakantie zonder springkussens! Er zullen deze 
maandagmiddag op 5 verschillende locaties in het 
centrum springkussens staan opgesteld. Tijdens dit 
springkussenfestijn kunnen de kinderen zich uitleven 
op verrassende springkussens.

Koopstromen Limburg
De detailhandel is de afgelopen jaren sterk veran-
derd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft 
doorgemaakt, zorgt leegstand voor herbestemming 
zoals horeca en wonen. Provincie Limburg zet zich 
samen met gemeenten en ondernemers in voor 
aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een 
compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te 
doen, is een periodiek onderzoek naar het koopge-
drag van groot belang.

Om deze ontwikkelingen goed te blijven volgen en 
inzichtelijk te maken, heeft de Provincie in samen-
werking met diverse partijen dit nieuwe grensover-
schrijdende onderzoek laten uitvoeren.
Het brengt in beeld waar de inwoners van onze 
provincie, maar ook buiten de provinciegrenzen, hun 

NAZOMERSE ACTIVITEITEN
Na de zomerperiode willen wij jou wederom op een 
leuke en praktische manier met specifieke onder-
werpen inspireren waar jij als ondernemer op dit 
moment mee te maken hebt. Laat je informeren door 
(retail)-specialisten.
Coming soon!
• Workshop ‘Zakelijk Pinterest’
• Masterclass ‘10 tips op het gebied van Facebook &   
  Facebook business manager 
• Training ‘Aan de slag met Facebook webshop /   
  Instagram’
• Masterclass ‘7 Instagram Marketing tips’
• Masterclass ‘Aan de slag met Photoshop’
• Masterclasses ‘Visual Merchandising’, info & praktijk 
 
Alle Masterclasses zijn kosteloos. Meld je aan via 
info@riclimburg.nl en je ontvangt een mail met daar-
in de bevestiging van aanmelding en een link om 
deel te nemen aan de betreffende masterclass. 

Zomerinfo 2020
De zeventiende editie van de Zomerinfo heeft een 
andere invulling gekregen doordat het coronavirus 
veel veranderingen teweeg heeft gebracht in onze 
samenleving. Waar deze Zomerinfo voorheen vol 
stond met alle evenementen van heel Peel en Maas, 
hebben we ons nu meer gericht op de beleving.
Omdat we nu al weten dat velen in eigen land op 
vakantie zullen gaan is de inhoud gericht op de 
dagrecreatie, uiteraard met in achtneming van de 
veiligheidsregels. Daarnaast is in samenwerking met 
Retail Management Peel en Maas aandacht besteed 
aan de horeca, winkelen, wandelen en fietsen. Ook 
hier zijn we trots op deze samenwerking en hopen 
dat we zo de vakantiebezoekers een fijn verblijf in 
onze gemeente kunnen bezorgen.
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