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thuisinpanningen.nl

Broodje Kaas
Voor veel mensen een super combinatie om de dag mee te starten of lekker voor bij de borrel. Voor ons ook een mooie
combinatie, samen gaan wij samen verder op het Pastoor Huijbenplein. Al jaren buren, maar binnenkort voegen wij onze
winkels samen. In een mooi concept, waar kaas en brood harmonieus samen komen tot een lekker broodje kaas :).
Medio April 2022 openen wij samen één mooie open win-

Dit past qua concept bij de vernieuwde winkels die Bak-

Voor iets heel normaals als het ontbijt met lekker volkoren-

kel en creëren we door middel van één open ruimte een

kerij Broekmans op diverse plekken aan het realiseren is.

brood, ’s avonds voor bij de tapas van Kaas & Zo of iets lek-

sfeervolle plek (in het voormalig Albert Heijn pand aan het

Alsook bij Kaas & Zo Kepèl die hun eigen ideeën meer kun-

kers voor bij de verjaardag die eindelijk weer gevierd mag

Huijbenplein).

nen laten zien op de nieuwe locatie.

worden. Wij hebben de juiste ingrediënten voor u in huis.

Het idee is ontstaan omdat zowel Bakkerij Broekmans als-

Ook zal het andere bedrijf van Gaby en Anita FreshFood4U

Kom binnen en geniet van al dat lekkers!

ook Kaas & Zo Kepèl moeten verhuizen vanwege de uit-

hier meer in terug kunnen komen en zal hierin ook de sa-

breiding van de Lidl ( we verhuizen van Huijbenplein 23 en

menwerking met Bakkerij Broekmans goed van pas komen.

Graag tot ziens namens

FreshFood4U

Bakkerij Broekmans en Kaas & Zo Kepèl

25) naar Huijbenplein 11 t/m 13.
Een samenwerking werd al snel besproken omdat we bei-

FreshFood4U heeft 2 Foodtrucks, we verzorgen (bedrijf)

den een mooi voordeel zien voor zowel de klant als voor

catering en lunches, feesten, bruiloften en nog veel meer.

ons als ondernemer.

Op de nieuwe locatie zullen we zo meteen ook heerlijk

De ruimte waarvoor gekozen is past in het plaatje wat we

vers homemade eten gaan aanbieden.

beiden voor ogen hebben.

Dit zal zeer divers zijn…..Laat je verrassen door de veelzij-

Een ruime open winkel, op een voor ons perfecte locatie,

dige “keukens” die we koken. (zie ook www.freshfood4u.nl)

klantvriendelijke omgeving en goed bereikbaar.
Bakkerij Broekmans
Je ziet tegenwoordig veel samenwerkingen qua verspro-

Voor de allerlekkerste momenten aan tafel ben je bij Bak-

ducten om de klant een totaalplaatje te bieden.

kerij Broekmans aan het juiste adres.

Toeristisch Informatie Huis /
Toeristisch Informatie Huis / VVV Panningen

VVV Panningen
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Thuis in Panningen

Voorwoord

VOORJAARS
PROGRAMMA

Een nieuwe lente!

Zondag 3 April
Fashion Festival

Niets is fijner dan de lente. De zon die zich weer laat
zien, de bloemen die gaan bloeien en de terrasjes die

12.00 - 17.00 uur
Winkels open

weer gevuld zijn met vrolijke mensen. Deze nieuwe
lente is meer dan ooit welkom na de zware coronaperiode die (hopelijk) achter ons ligt. Ik hoef niet uit te
Ook de ondernemers uit Peel en Maas zijn hard geraakt. Toch was er vanaf het begin veel veerkracht; er

Vrijdag 17 t/m
dinsdag 21 April
Kermis Helden

king en de moed bleef erin. Dat kenmerkt de ondernemers: doorgaan en verbindingen blijven zoeken. Daar
ben ik als centrummanager dan ook enorm trots op.
valt er helaas weer een schaduw. Ruim 2.000 kilometer hier vandaan is een zinloze oorlog uitgebroken. De
hun leven te leiden, werden van de ene op de andere

Woensdag 27 April
Koningsdag
Activiteiten In
centrum Panningen
11.00 - 16.00 uur
Winkels open

wilde het toch niet onbesproken laten.
Terug naar ons centrum in Panningen. Nu weer bijna
alles mogelijk is, gaan we uiteraard ook weer - zoals
u van ons gewend bent - veel mooie evenementen
Festival waar u kunt genieten van alle sprankelende

Donderdag 26 Mei
Hemelvaartsdag
12.00 - 17.00 uur
Winkels open

nieuwe modecollecties. Ook Pasen en Koningsdag
staan weer voor de deur. In de zomer zijn er weer
verrassende activiteiten voor al onze inwoners en

Maandag 6 Juni
2e Pinksterdag
Pinkstermarkt

bezoekers en natuurlijk is er iedere woensdag de
uitgebreide en gezellige weekmarkt.
Daarnaast zijn er nog meer ontwikkelingen: de Ca-

tot een begrip. Ook het maatschappelijke aspect
vergeten we niet. Dit voorjaar wordt het project ‘Dementievriendelijk centrum’ uitgerold. Ondernemers
en medewerkers krijgen tips en tricks om op een

Daarnaast is Thuis in Panningen actief

9.30 - 16.00 uur
Winkels open

deaubon Peel en Maas, waarmee we onze lokale ondernemers in Peel en Maas steunen, is uitgegroeid

die in het centrum plaatsvinden, zijn te lezen op de website.

9.30 - 16.00 uur
Winkels open

mensen in Oekraïne waren, net als wij, gewoon bezig

organiseren. Aankomend weekend is er het Fashion

en dienstverlenende bedrijven. Ook updates over de evenementen,

Maandag 18 April
2e Paasdag
Paasmarkt

We zijn er nog, en sterker dan ooit! Terwijl ik dit schrijf

Misschien is de situatie anders nu u dit leest, maar ik

Op www.thuisinpanningen.nl vindt u een overzicht van alle winkels, horeca

Winkels normaal geopend

ontstonden creatieve ideeën, er was veel samenwer-

dag overvallen en zitten nu in angst en onzekerheid.

Heeft u al eens kijkje genomen op de website van ons winkelcentrum?

Vrijdag 15 April
Goede Vrijdag

leggen hoeveel impact dit heeft gehad op iedereen.

Thuis in Panningen
op het
‘Word Wide Web’

op de socials Facebook en Instagram.
Op beide kanalen ziet u alle ins- en
outs over het centrum. Van een kijkje

Woensdag 22 t/m
zaterdag 25 Juni
Jeugdvierdaagse
Peel en Maas

achter de schermen bij onze winkels
tot de favoriete gerechten van de koks
in de horeca. Het laatste nieuws over
de evenementen, een greep uit de ge-

goede manier om te gaan met de steeds groter wor-

schiedenis van het centrum, leuke ac-

dende groep mensen met dementie. Het is belangrijk

ties en nog veel meer komt voorbij. Wilt

dat ook zij zo lang mogelijk kunnen meedoen en zich

u op de hoogte blijven? Volg ons dan

veilig voelen in het centrum. Als de resultaten po-

op Facebook: @thuis.inpanningen en

sitief zijn, dan wordt dit ook verder opgepakt in de

Instagram: @thuis_in_panningen.

andere dorpscentra van onze gemeente.
Tot slot wil ik alle partners, waarmee wij als Centrum
Management samenwerken, van harte bedanken. En
natuurlijk niet te vergeten: jullie bezoekers, zonder
jullie is er immers geen bruisend centrum, dankjewel! Geniet van de lente en tot ziens!

Fotografie in Pannningen

Jan Bouten,

Tijdens activiteiten en evenementen in het
centrum van Panningen worden foto’s
gemaakt voor eigen promotionele
doeleinden. (Gedrukt en digitaal)

centrummanager Panningen

Colofon

Indien u niet gefotografeerd wenst
te worden, verzoeken wij u onze
fotografen te mijden.

Acquisitie, opmaak, druk en verspreiding: DTP Graphic Products - Panningen
Teksten: Centrum Management, Willem Sieders, Ank van Lier
Fotografie: Centrum Management, Jac Willekens, Willem Sieders Oplage: 42.000 ex.
TIP Magazine is een uitgave van DTP Graphic Products
in samenwerking met Centrum Management Panningen: info@centrumpanningen.nl
Alle rechten en eigendom voorbehouden aan DTP Graphic Products

Meer weten? Kijk op:

Wij danken u voor uw begrip!

Centrummanagement
Panningen

www.thuisinpanningen.nl
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Thuis in markten

Kom genieten op

MAANDAG

18

APRIL
MAANDAG

6

JUNI

dé voorjaarsmarkten
van Panningen
Met een paar honderd kramen in het centrum van Panningen zijn de Paas- én Pinkstermarkt echte publiekstrekkers.
Het aanbod is breed en gevarieerd en de sfeer is, zoals altijd, op en top gezellig tijdens de Paasmarkt op maandag 18 april
en de Pinkstermarkt op maandag 6 juni.

De Paas- en Pinkstermarkt staan altijd garant voor dui-

Thuis in Panningen gevoel

Op beide dagen zijn de winkels geopend en is het parke-

zenden bezoekers, die op zoek zijn naar de beste koopjes

Zowel de Paas- als Pinkstermarkt gaan van start om 9.30

ren zoals gewoonlijk gratis.

en verrassende producten. En dat allemaal in de kenmer-

uur. Bezoekers kunnen tot 16.00 uur snuffelen en strui-

kende, gemoedelijke sfeer van het Panningse centrum!

nen langs de kramen. Kenmerkend voor beide markten
is het echte ‘Thuis in Panningen’ gevoel. De horeca in het
centrum zorgt voor een extra gezellige sfeer; een hapje
en drankje op het terras horen er natuurlijk bij!

Leesvoer & Relaxen
maar!
scoren

Markt 65 | Panningen

TIP partner:
In het centrum van Panningen e.o. kunt u
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Meer weten? Kijk op:
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Thuis in feestdagen

Panningen kleurt oranje
op Koningsdag!

WOENSDAG

27

APRIL

Stichting KacK organiseert voor alle kinderen van de basisscholen in Panningen gezellige activiteiten tijdens Koningsdag.
Maar er is niet alleen voor de jeugd vertier! Jong én oud kan zich deze dag amuseren. Iedereen is van harte welkom, want we gaan er samen een mooi feest van maken.
Woensdag 27 april kleurt het gezellige Panningse centrum oranje!

Van 11.00 tot 16.00 uur staat het sfeervolle centrum bol van

Demonstraties, shoppen en terras

heerlijk toeven is onder het genot van een drankje en hapje.

de Koningsdagactiviteiten. Er is een kleedjesmarkt waar

Maar er is meer te zien en doen deze Koningsdag. Talloze

Het belooft een geweldig Oranjefeest te worden.

het goed snuffelen en shoppen is voor zachte prijsjes. Voor

lokale sportverenigingen zijn uitgenodigd voor demon-

de basisschoolleerlingen zijn er verder diverse attracties

straties en leuke spellen. Tot slot openen ook de onderne-

Meer weten? Houd onze Facebookpagina in de gaten voor

en bezigheden. Aan elke leeftijdsgroep tussen de vier en

mers in het centrum hun deuren deze Koningsdag van 12.00

alle actuele informatie:

twaalf jaar is gedacht!

tot 17.00 uur. En natuurlijk zijn alle terrassen open, waar het

https://www.facebook.com/stichtingkack

Thuis in feestdagen

DONDERDAG

26
MEI

Hemelvaartsdag 2022
Hopelijk kunnen we deze dag gaan genieten van een zonnige – en voor velen -vrije dag.

ZONDAG
2 OKTOBER

GLITZ & GLAM
(NOTEER ALVAST IN UW AGENDA)

Het centrum van Panningen is dan bij uitstek geschikt

Natuurlijk zullen er ook leuke activiteiten worden geor-

voor een bezoek aan een van de zonovergoten terras-

ganiseerd in het centrum. Hiermee zijn we op dit moment

sen en te genieten van een heerlijke lunch en/of drankje.

nog volop bezig. Hou daarom de Evenementenkalender

Daarnaast kunt u eens lekker rondneuzen in de vele win-

goed in de gaten op thuisinpanningen.nl of de Facebook-

kels, die deze dag van 12.00 tot 17.00 uur geopend zijn.

pagina Thuis in Panningen.
Zien we u deze dag in ons gezellige centrum?

Meer weten? Kijk op:

www.thuisinpanningen.nl
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Thuis in weekmarkten

IEDERE
WOENSDAG
VAN 9.00 UUR
TOT 16.00 UUR

Weekmarkt Panningen
Trefpunt voor Peel en Maas

Iedere woensdag kunt u lekker winkelen op de weekmarkt in Panningen - de gezelligste weekmarkt van de regio. Van 9 uur ’s morgens
tot 4 uur ’s middags is het centrum van Panningen dé plek voor al uw boodschappen. Een bezoekje aan de markt in Panningen staat garant voor plezier en gezelligheid!

keren. Sommige delen van het centrum zelf vormen een
blauwe zone, waar u met een parkeerschijf twee uur mag
parkeren. Heeft u geen blauwe parkeerschijf? Deze is bij
verschillende winkels in het centrum te koop.
Bewaakte fietsenstalling
Speciaal voor bezoekers van de markt worden iedere
woensdag aan de rand van het centrum gratis fietsenstallingen ingericht. Speciale stewards ‘Weekmarkt fietsvrij’
houden de hele dag een oogje in het zeil. Dus komt u met
de fiets of met de scooter? Parkeer deze dan bij de gratis
fietsenstalling. Zo kunt u met een gerust hart de markt over.

Heerlijk verse groenten en fruit, de hipste kleding en mo-

Genieten op het terras

dieuze sieraden, kaas, verse vis en vleeswaren; u vindt het

Op en rond de weekmarkt vindt u verschillende horeca-

allemaal op de Panningse weekmarkt. Bezoekers uit de

gelegenheden. Kom even lekker bij met een hapje en een

wijde omgeving komen daarom elke woensdag maar wat

drankje op een van de gezellige terrassen. Zit het weer een

graag naar Panningen om lekker te struinen over de markt.

beetje tegen? Ook dan is de weekmarkt in Panningen een

Het aanbod op de markt vormt een waardevolle aanvul-

bezoekje waard. Want verschillende horecagelegenheden

ling op het toch al brede assortiment van de winkels. Tel

hebben een overdekt en verwarmd terras, zodat u zelfs als

daarbij op de prettige samenwerking tussen marktkooplui

het wat minder weer is heerlijk kunt genieten.

en winkeliers en u weet waarom de sfeer op de midweekse
markt altijd zo gezellig en gemoedelijk is. Iets dat het cen-

Gratis parkeren

trum extra aantrekkelijk maakt.

Ook met de auto is het centrum van Panningen uitstekend
bereikbaar. U kunt uw auto namelijk overal gratis par-

TIP partner:
In het centrum van Panningen e.o. kunt u
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GRATIS PARKEREN

Meer weten? Kijk op:
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Thuis in kermis

ZONDAG

10
JULI

Seniorenmatinee
Kermiszondag

KERMIS
DATA 2022
PEEL EN MAAS

HELDEN
Vrijdag 15 april t/m
dinsdag 19 april

Vanuit Centrum Management Panningen wordt op kermiszondag 10 juli een seniorenmatinee georganiseerd.
Dit idee is ontstaan omdat er veel mensen eenzaam zijn geweest tijdens de lange coronaperiode.

MAASBREE
Zaterdag 7 mei
t/m woensdag 11 mei

Dit matinee tijdens de kermis is een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en samen plezier te hebben.

EGCHEL
Vrijdag 10 juni
t/m maandag 13 juni
KESSEL
Zaterdag 25 juni
t/m dinsdag 28 juni

Alle aanwezige senioren worden getrakteerd op een kop koffie en een

Het seniorenmatinee zal plaatsvinden onder de toren bij DOK6 van

stuk vlaai, dankzij sponsoring door de Kepèlse bakkers. De locatie

10.30 tot 13.00 uur.

wordt rolstoelvriendelijk gemaakt en er is begeleiding door vrijwil-

Met het organiseren van dit gezellige evenement wil het Centrum

ligers. Met leuke kermismuziek en eigen artiesten gaan we er enkele

Management ook deze doelgroep de binding laten houden met ons

gezellige uurtjes van maken.

prachtige centrum.

Muziek onder de Toren
Programma Muziek onder de Toren, Deze middagen vinden weer plaats op het Podium onder de Toren op het Raadhuisplein.
Za. 2 april

Die Vlierländer Musikanten
- Vlierden

13.30 - 15.00 uur

Za. 14 mei

De Eigenheimer
Kapela Pohoda

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 9 april

Boarische Knoppers
Fanfarekapel Baarlo

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 21 mei

Cestička
Blaaskapel Die Rübensammler

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 16 april

Muzičanka
Holtmühler Blaoskapel

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 28 mei

Die Heimatkapelle
Orkest Rooyal Venray

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 23 april

Ravenvennerkapel
Didymos

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 4 juni

RoerMaas Muzikanten
Seniorenorkest Meijel e.o. (SOM)

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 30 april

Blaaskapel Zwarte Fanfare
- Aarle-Rixtel
Blaaskapel Zwarte Fanfare
- Aarle-Rixtel

13.30 - 15.00 uur

Za. 11 juni

15.15 - 16.45 uur

Aalander Muzikanten Bakel
Aalander Muzikanten Bakel

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 18 juni

Morava - Tilburg
13.30 - 15.00 uur
Seniorenorkest Horst aan de Maas 15.15 - 16.45 uur

Blaaskapel Die Stall-Freunde
Blaaskapel Die StallFreunde

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

Za. 25 juni

De Gaamblaozers Remunj
Speulendjer-Wieës

13.30 - 15.00 uur
15.15 - 16.45 uur

MEIJEL
Zaterdag 3 september
t/m dinsdag 6 september
BAARLO
Zaterdag 10 september
t/m woensdag 14
september
BERINGE
Zaterdag 15 oktober
t/m dinsdag 18 oktober

Panningen

Horst

Roermond

Venlo

Kessel

Geleen

Raadhuisstraat 3
077 307 1203

Bartelsplaats 5
077 351 3603

Meer weten? Kijk op:

GRASHOEK
Zaterdag 13 augustus
t/m dinsdag 16 augustus
KESSEL-EIK
Zaterdag 20 augustus
t/m dinsdag 23 augustus

Thuis in muziek

Za. 7 mei

PANNINGEN
Vrijdag 8 juli
t/m woensdag 13 juli

Sint Lambertusplein 7
077 398 4673

Baarskampstraat 3
077 462 01259

www.thuisinpanningen.nl

Willem 2 Singel 10
0475 300 330

Rijksweg Centrum 54
046 475 2780
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Thuis in vernieuwen

Nieuwe & vernieuwde
zaken in Panningen
Passage de Pit 3 A

Het centrum van Panningen heeft ook het laatste jaar
weer nieuwe en vernieuwde zaken mogen begroeten.
Het centrum wordt steeds aantrekkelijker.
We stellen de aanwinsten graag aan u voor.

Patersstraat 2 A

Kepringelehof 10

Nes Hair & Beauty Kapsalon

Van der Linden Kozijnen

Domino’s Pizza

Eigenaar Tarik Neslin is eind vorig jaar met zijn

Het motto van Van der Linden Kozijnen is ‘Fabri-

Sinds kort is Panningen nog een pizzeria rijker:

kapsalon verhuisd van Helden naar Panningen. Op

cage, montage en service onder één dak’. Want

Domino’s Pizza. Je kunt je verse pizza laten be-

de nieuwe centrale locatie in Passage De Pit voor-

het bedrijf, dat al sinds 1996 bestaat, heeft het

zorgen door een van de snelle fietskoeriers, maar

ziet Tarik zijn klanten van een nieuwe, frisse look.

volledige proces van productie tot verkoop zelf in

je kunt er ook voor kiezen je pizza zelf af te ha-

Je kunt bij Nes Hair & Beauty terecht voor ver-

huis. Inmiddels bestaat het assortiment uit kunst-

len. Behalve uit pizza’s bestaat het assortiment

schillende behandelingen, van knippen en wassen

stof en aluminium kozijnen, deuren, rolluiken en

uit crunchy chicken, potato wedges en jalapeño

tot een kleuring.

schuifpuien, screens en zonneschermen.

cheese bites.

Beekstraat 2

Huijbenplein 11

Raadhuisstraat 19 A

Van Cromvoirt

Broodje Kaas

Bloemsierkunst De Pit

Tandprothetische praktijk Van Cromvoirt is specialist

Al jaren zijn Kaas & Zo en Bakkerij Broekmans bu-

Deze moderne bloemenzaak heeft een groot as-

in het aanmeten, vervaardigen, repareren en onder-

ren, maar binnenkort voegen ze de winkels samen.

sortiment aan bloemen en planten dat u zeker zal

houden van alle uitneembare prothetische gebits-

In een mooi concept, waar kaas en brood harmo-

aanspreken en verrassen. Bloemsierkunst De Pit

voorzieningen. Vanaf het eerste bezoek tot het plaat-

nieus samen komen tot een lekker broodje kaas :).
Voor veel mensen een super combinatie om de dag

is gespecialiseerd in het maken van bloemwerk

sen werkt eigenaresse Yvette van Cromvoirt geheel
zelfstandig aan uw prothese, rekening houdend met

mee te starten of lekker voor bij de borrel. Voor ons

voor iedere gelegenheid. Daarnaast vindt u er ook

uw persoonlijke wensen. U kunt terecht voor kunst-

ook een mooie combinatie, samen gaan wij samen

een uitgebreid assortiment vazen en andere ac-

en klikgebitten, partiële en frame-protheses.

verder op het Pastoor Huijbenplein.

cessoires.

in alle kleuren en maten, van modern tot klassiek,

Uw adres voor:
Onderhoud aan caravans
en aanhangwagens
Leveren van onderdelen
Verhuur van diversen
aanhangwagens
en paardentrailers

ashaas

In en verkoop
van aanhangwagens
en paardentrailers

an de pa
v
rs
e
k
k
le
t
e
h
l
a
r
Voo

Keup 1b | 5987 NB Helden | T 077 - 307 2778 | info@maassenaanhangwagens.nl

www.maassenaanhangwagens.nl

Raadhuisplein 2 | 5981 AT Panningen

TIP partner:
In het centrum van Panningen e.o. kunt u
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Thuis in vernieuwen

Raadhuisstraat 7 | Panningen | 077 307 1394
www.omsels.nl
Omsels Slaap- en Woonadviseurs is al bijna 80 jaar de Slaap- en Woonspecialist voor Noord- en Midden-Limburg! In onze showroom van ruim 1000 m2 midden in het centrum van Panningen vindt u een ruime keuze in alle

Panningen

soorten slaapsystemen, boxsprings, kastsystemen, bedtextiel en de complete woningstoffering van vloer tot
raam! Bezoek onze showroom en laat u vrijblijvend adviseren! Tot ziens bij Omsels Slaap- en Woonadviseurs BV.

Heerlijk: voorjaar! Iedereen geniet in deze periode
van de ontluikende natuur en het lekkere zonnetje,
dat al warm genoeg is om een terrasje
in het centrum van Panningen te pakken.
Maar in eigen huis en tuin willen we het natuurlijk ook extra
gezellig maken. Het voorjaar is immers dé tijd om de tuin een
opfrisbeurt te geven. Om een nieuwe struik te planten,
vrolijk gekleurde voorjaarsbloeiers in de veranda te zetten
en om het gras een boost te geven.
Natuurlijk hoort bij een mooie tuin, een lekker fris huis.
Geef bijvoorbeeld de kozijnen eens een likje verf.

Industrieterrein 40a | Panningen | 077 307 5199
www.tuinenwonen.nl

Zet die ramen open en haal buiten naar binnen. Natuurlijk kan

Bij hoveniersbedrijf Tuindesign & Styling Ves Reynders kunt u terecht voor tuin ontwerpen, tuin aanleggen of

dat ook heel eenvoudig met een update van het interieur,

tuinonderhoud. Wij nemen u het werk uit handen! Een van onze ervaren medewerkers gaat met u in gesprek.

bijvoorbeeld door leuke accessoires in frisse voorjaarstinten.

Door goed te luisteren en met u mee te denken, komen we samen tot dat ontwerp of die tuin waar u voor 100%

In Panningen kun je alle inspiratie opdoen voor een huis

achter staat. Een kleine klus of een groot project, elke tuin krijgt bij hoveniersbedrijf Tuindesign & Styling Ves

en tuin die schreeuwen: lente!

Reynders de aandacht die nodig is voor het perfecte eindresultaat.

Thuis in bankzaken

Mensen vinden hun weg online,

daar beweegt Rabobank in mee.
De mate waarin mensen hun bankzaken online regelen is in rap tempo toegenomen. Ook niet gek als je weet dat inmiddels vrijwel alle dagelijkse bankzaken online
geregeld kunnen worden. Voor de Rabobank reden genoeg om de dienstverlening flexibel te organiseren.

Mobiele Bankservice

Videogesprek met een financieel adviseur

Rabobank helpt je graag via verschillende kanalen met je

Ook voor gespecialiseerd advies, bijvoorbeeld over de hy-

vragen over dagelijkse bankzaken. Online, telefonisch of

potheek, kun je bij Rabobank terecht via een telefoon- of

via videochat. Soms lukt het alleen niet om op deze ma-

videogesprek. Een videogesprek is precies hetzelfde als

nier je bankzaken zelf te regelen of naar een kantoor te

een live gesprek. Er worden dezelfde onderwerpen be-

komen. Voor deze klanten is er de Mobiele Bankservice.

sproken, maar dan via video. Zo kun je je bankzaken blij-

Een medewerker Dagelijkse Bankzaken komt bij je thuis,

ven doen zoals je gewend bent, zonder dat je daar de deur

biedt praktische hulp en geeft uitleg over het online rege-

voor uit hoeft.

len van bankzaken. Zo kan elke klant geholpen worden op
een manier die het beste bij hem of haar past.

Meer weten of hulp nodig?
Kijk altijd eerst of je de antwoorden kunt vinden op Rabobank.nl. Heb je vragen of hulp nodig bij je (online) bankzaken? Neem gerust contact op met één van de Rabobank
adviseurs. Zij helpen je graag.

Meer weten? Kijk op:

www.thuisinpanningen.nl
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Thuis in mode

Fashion Festival
in Panningen!
Panningen-centrum bruist tijdens
Fashion Festival op zondag 3 april
Voorjaar… tijd voor een nieuwe outfit!
Wil jij dit voorjaar fris en eigentijds voor de dag komen?
Shop dan jouw ultieme voorjaarsoutfit in het centrum van Panningen!
Op zondag 3 april bruist het in Panningen meer dan ooit tevoren tijdens het speciale Fashion Festival.
Kom, geniet en laat je inspireren!

Sem

FashionStash gaat
verhuizen! In september
2022 open ik een nóg
grotere tassen boutique
in het hartje van
Panningen met een
nóg groter aanbod!

Markt 8

Waar Sport
meets Fashion
met de merken
Malelions, Quotrell,
Bjorn Borg,
Luhta, Petrol
en Nike.

Roel

fashionstash.nl

Ruijsstraat 23

Romy

sportenisleuk.nl

Stijl28 is een vernieuwende én betaalbare
winkel waar beleving
voorop staat!
Dagelijks werken we aan
het samenstellen van
een originele collectie
zodat we je steeds weten te verrassen.

Markt 14
stijl28.nl

Tara
TARA Panningen biedt
dameskleding met een
Scandinavische touch,
met merken als
Fabienne Chapot,
InWear, Ibana en Dante6.
Kom gezellig een
kijkje nemen en laat
je inspireren!

Raadhuisstraat 86
tarapanningen.nl

Daphne

La Rebelle is een eigenzinnige damesboutique
met heel veel passie en
een instagrammable
styling. Zowel een complete online als offline
beleving met wekelijkse
nieuwe collecties
met de nieuwste
fashion trends.

Chic & Choc de zaak
waar je de mooiste
sieraden en trendy
accessoires vindt.
En waar service en
klantvriendelijkheid
vanzelfsprekend is.
Voel je thuis bij ons.

Markt 29
la-rebelle.nl
Markt 36

chicenchocpanningen.nl

TIP partner:
In het centrum van Panningen e.o. kunt u
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Thuis in mode

Fashion, fashion
en nog eens fashion

Angela
A4 vrouwenmode staat
voor stoere en
vrouwelijke mode!
Mooie trendy merken
goed vertegenwoordigd
voor de hele regio.
Sfeer en gezelligheid
is het gevoel van
A4 vrouwenmode!

Dat is waar het op 3 april aanstaande om draait in hartje Panningen. Tijdens twee wervelende modeshows zie en beleef je
de actuele voorjaarstrends op het gebied van mode en accessoires. In de shows - die om 13.30 en om 15.30 uur plaatsvinden op de Markt - komt de nieuwste voorjaarscollectie voor dames, heren én kids aan bod. En dit alles in een spetterend
decor en gepresenteerd door een dj. Volop sfeer en beleving dus!
Vanzelfsprekend is er ook alle ruimte voor een lekker hapje en drankje op één van de vele terrassen en kun je in alle winkels de nieuwste collecties shoppen. En niet te vergeten: alle bekende modemerken zijn vertegenwoordigd in Panningen.

Markt 10a
a4mode.nl

Tijdens het Fashion Festival zijn de winkels in het centrum geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
We verwelkomen je graag! Het wordt een prachtig en modieus voorjaar!

BABY

KIDS

LIFESTYLE

Petra
* Baby * Kids * Lifestyle *

Op zoek naar leuke betaalbare kinderkleding?
In onze winkel van
300m2 is er voldoende
keuze voor baby,
kids en teens!
Jullie zijn van harte
welkom bij District 77

Laat je verrassen in onze
Blitsse winkel met
uniek concept en mooie
merken zoals:
Your Wishes, Müsli,
BIBS, Van Pauline
en Janod

Petra

Le Soleil is sinds 1991
een begrip in de regio.
Eerlijke , duurzame
en tendy merken
met aanvulling
van accessoires.
Dat maakt ons aanbod
compleet.
… See you soon!

Markt 34
lesoleilpanningen.nl

Markt 22
conceptstoreblitss.nl

Markt 133
district77.nl

Manuel
Vivian

Guus

De zaak waar
vakmanschap, service
en aandacht in een
gemoedelijke sfeer
voorop staan. Loop
gerust eens binnen
om vrijblijvend een
kijkje te nemen in onze
uitgebreide collectie
monturen.

La Viv heeft de mooiste
zomercollecties voor
jou geselecteerd.
Of je nu op zoek bent
naar een nieuwe bh,
bikini, badpak, pyjama
of nieuw ondergoed.
Wij zorgen dat jij
summer ready bent.

Bij MC Company Panningen vind u betaalbare dames-mode en
een ruime collectie aan
stijlen en kleding items.
De collectie wordt
wekelijks aangevuld.
Kortom een geweldige
winkel voor een
fantastisch outfit!

Passage De Pit 7
mc-company.nl

Markt 77
laviv.nl

Markt 23
guuswokkeopticien.nl

Meer weten? Kijk op:

www.thuisinpanningen.nl
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Thuis in winkelen

Genieten
in het centrum van

Panningen

“Elke twee weken kom ik naar het centrum
van Panningen. Even gezellig lunchen met m’n
dochter en kleinkinderen, bijkletsen en opladen”. De modeverkoopster, die al zo’n twintig jaar in Kessel woont, werkt in Goirle. “Mijn
werk vind ik onwijs leuk, maar het is toch wel
erg ver rijden elke dag. Ik zou best wel in Panningen willen werken. Er zijn een boel leuke
zaken in het centrum en daarbij, ik ben en blijf
toch altijd een echte Kepèlse”.
Ans Doesborg-Verhaegh
uit Kessel

“Het centrum van Panningen? Helemaal pri-

“Om eerlijk te zijn hebben wij het in het cen-

ma”, aldus de bedrijfsleidster bij één van de

trum niet heel erg moeilijk gehad”, zo vertelt

bekendste horecazaken in het centrum. “Wat

de eigenaar van een herenkledingzaak aan de

ik zo leuk vind aan Panningen is dat iedereen

Raadhuisstraat. “Dat komt denk ik omdat Pan-

elkaar kent. We zeggen wel eens ‘Panningen

ningen een regiofunctie heeft. Mensen komen

heeft een stadse uitstraling met een dorpse

van heinde en verre, van Venlo tot Horst en

mentaliteit’. Als ik kleding ga kopen loop ik

Venray aan toe. Met nog altijd gratis parkeren

een zaak binnen en dan zegt de verkoopster al

en alles op loopafstand, dat trekt veel klanten

‘Ik heb iets nieuws, écht iets voor jou. Daar hou

aan. Daar hebben we in de crisis de vruchten

ik van. En het mooie is: eigenlijk heb je hier al-

van geplukt”.

les. Dus ik hoef geen benzine te verspillen om
te gaan shoppen!”

Michael Geelen
uit Helden

“Ik doe zo’n beetje alles in het centrum van
Panningen. Mijn dagelijkse boodschappen
bij de Jumbo of Jan Linders, winkelen bij een

Wilmy Hunnekens

van de boetiekjes, en natuurlijk als het lekker

uit Panningen

weer is een terrasje pakken. Naar de stad ga ik
eigenlijk nooit. Ik vind ook dat je lokaal moet
kopen, zeker nu”. De thuiskapster, zelf dus ook
actief als ondernemer, steunt graag de lokale
middenstand. “Ze doen hier veel om het centrum aantrekkelijk te maken en te houden.
Ook voor kinderen bijvoorbeeld in de zomervakantie. Dus ons zie je hier vaak!”
Jessy Bos
uit Panningen

“Ik kom elke week wel een keer in het centrum”.

“Ik vind het centrum van Panningen gewel-

De geboren Brabander kan goed aarden in het

dig.” De eigenaresse van een herenkleding-

Noord-Limburgse. “Even snel op het fietske

zaak aan de Markt is zelf onlangs naar Meijel

naar het dorp, twee keer trappen en je bent

verhuisd. Ook een prachtig dorp, maar Pan-

er al. Zowat alles is er te krijgen, dus je hoeft

ningen blijft toch trekken. “De diversiteit aan

echt niet naar een grote stad toe. Het is ook

horeca en de vele winkels met een breed aan-

veel leuker dan online shoppen, want je komt

bod maken het voor mij erg aantrekkelijk, net

in contact met de mensen. Da’s toch veel ge-

als het grote aantal gratis parkeerplekken. Als

zelliger dan achter een beeldscherm zitten!”

onderneemster zou ik hier nooit wegwillen. En

Pierre Janssen
uit Panningen

als klant kom ik maar al te graag terug”.
Sandra van Dael
uit Meijel

TIP partner:
In het centrum van Panningen e.o. kunt u
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Thuis in cadeaubonnen

Cadeaubon Peel en Maas:

mooi om te geven, fijn om te krijgen
Bent u op zoek naar een leuk cadeau waarmee u behalve de ontvanger ook lokale ondernemers een groot plezier doet? Koop dan de Cadeaubon Peel en Maas.
Als er namelijk één ding is dat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat lokale ondernemers de leefbaarheid in onze dorpen en steden bepalen.
Door lokaal te winkelen, inkopen te doen en uit eten te gaan, draagt u direct bij aan een levendig centrum waar het prettig toeven is. Wie wil dat nu niet?

OOK
VERKRIJGBAAR
BIJ
Coolen-Pluijm
Raadhuisplein 5, Meijel
Coop Phicoop
Baarskampstraat 29, Kessel
Bazus
Markt 15, Baarlo
VVV Baarlo
Grotestraat 16a, Baarlo
Toeristisch Informatie Huis
Raadhuisplein 4, Panningen
VVV Meijel
Raadhuisplein 8, Meijel
VVV Kessel
Kasteelhof 1A, Kessel

Om lokale ondernemers in heel Peel en Maas te steunen

De Cadeaubon Peel en Maas is mede mogelijk gemaakt

hebben Retail Management Peel en Maas en Centrum

door:

Management Panningen de handen ineen geslagen voor

Gemeente Peel en Maas, Provincie Limburg, Rabobank

een nieuw initiatief: de Cadeaubon Peel en Maas. Een

Peel, Maas en Leudal, Thuis in Panningen en Omroep P&M.

voucher, beschikbaar in waardes van 10, 15 en 25 euro, die
gebruikt kan worden bij meer dan 200 winkels en hore-

De Cadeaubon Peel en Maas is een unieke cadeaubon die

cazaken in de gemeente Peel en Maas. Lokaal shoppen en

bij meer dan 250 ondernemingen in de gemeente Peel

lokaal genieten!

en Maas verzilverd kan worden. Het concept is ontwikkeld door Retail Management Peel en Maas en Centrum

U kunt de Cadeaubonnen Peel en Maas online bestellen

Management Panningen in samenwerking met de onder-

op; www.cadeaubonpeelenmaas.nl

nemingsverenigingen uit alle dorpen. De laatste jaren is

Of bij de VVV-winkels in Baarlo, Kessel, Meijel en Pannin-

gebleken hoe belangrijk het is dat we onze lokale onder-

gen en bij een aantal winkels. Bestelt u via de website, dan

nemers in de buurt hebben, dit houdt onze dorpen leven-

worden de bonnen eenvoudig thuis bezorgd.

dig en de Cadeaubon Peel en Maas sluit hier naadloos op
aan.

Ook voor bedrijven, stichtingen en verenigingen is dit een
ideaal geschenk tijdens de feestdagen voor werknemers

Er zijn al vele duizenden cadeaubonnen uitgegeven; veel

en relaties.

ontvangers zijn hiermee verrast. Het fijne is dat je niet ver

Er zijn heel veel momenten waarop je de Cadeaubon Peel

hoeft te gaan om deze te verzilveren met zoveel inlever-

en Maas kunt geven. Om maar een paar voorbeelden te

Kijk op www.cadeaubonpeelenmaas.nl voor de verkoop-

adressen in alle branches. Van bakkerij tot kledingwin-

noemen: verjaardagen, jubilea, als bedankje, moeder- en

adressen en een overzicht van de meer dan 200 winkels,

kel, van supermarkt tot bloemenzaak en van kapper tot

vaderdag, secretaressedag, kraamcadeau of als einde-

horecazaken en bedrijven waar u de Cadeaubon Peel en

restaurant én dat in alle dorpen van Peel en Maas. Het is

jaarsgeschenk voor de medewerkers. De bonnen zijn on-

Maas kunt gebruiken. U vindt er ook de veelgestelde vra-

een cadeaubon, maar met een heel ander karakter dan de

line te bestellen en zijn ook verkrijgbaar op verschillende

gen over dit mooie, lokale initiatief.

reguliere cadeaubon. De Cadeaubon Peel en Maas is écht

punten in Peel en Maas die op deze pagina te vinden zijn.

dichtbij en maakt ons extra trots op Peel en Maas.

Voor meer informatie: www.cadeaubonpeelenmaas.nl

Meer weten? Kijk op:

www.thuisinpanningen.nl
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Thuis in smaak

Onze
Kepèlse
horeca
helden.

Smakelijk genieten
in Panningen
Heeft u ook al lentekriebels? En zin in een terrasje? Kom daarom langs en laat u gastvrij onthalen bij één van de vele
horecazaken die Panningen rijk is. Want de horeca in het centrum van Panningen ontvangt u natuurlijk
ook dit voorjaar met open armen. Geniet van een drankje en een hapje, van de zon én van elkaar!

In het centrum van Panningen vindt u een verbluffend
veelzijdig aanbod aan horecagelegenheden. Van hippe
lunchrooms en sfeervolle restaurants tot gezellige kroegen
en bars. Dus u mag het zeggen: wordt het uitgebreid
tafelen of snel een broodje afhalen, komt u een borreltje drinken of gezellig lunchen? Of gaat u toch voor een
huisgemaakt ijsje? Het kan allemaal. Want de horecazaken in Panningen zijn er helemaal klaar voor om er

Hart onder de riem
voor de Kepèlse horeca

samen met u een geweldig voorjaar van te maken, met
een heerlijk hapje en een verfrissend drankje!

Als ik door ons prachtige centrum wandel, ben ik trots
op onze Kepèlse winkeliers en dan vooral op de horecaondernemers. Want zij hebben weliswaar niet als enige
last van de corona-crisis, maar ze hebben het wel heel

Markt 46

erg voor hun kiezen gehad. Daarom is het zo mooi te

077 463 4344

zien hoe zij de crisis het hoofd hebben geboden. Met

Markt 33

misterandmisses.nl

077 307 7326

Lunch | Sharing diner | Cocktails | Borrel

vele initiatieven tijdens de lockdown, van afhalen tot

restaurant-onz.nl

Lunch | Gezelligheid | Gastvrij | Speciale koffie’s

bezorgen, hebben ze zich erdoor heen geslagen en kij-

RESTAURANT
ONZ

ken ze vol goede moed vooruit.
Dat is geheel terecht, want de horeca in Pannin-

MR. & MRS.

gen-centrum biedt voor elk wat wils. Fijne restaurants
met zonovergoten terrassen waardoor ook bij een pril
voorjaarszonnetje tijdens de weekmarkt elke stoel
bezet is. En verschillende uitgaansgelegenheden waar
jong en oud terecht kan voor een hapje en een drankje.
Kortom, de Kepèlse horeca heeft alles in huis om van
dit jaar een succes te maken. Mooi om te zien dat deze
hardwerkende ondernemers ondanks alles sterk uit de
crisis zijn gekomen. Een sector om trots op te zijn!
Jan Bouten, centrummanager Panningen

Markt 128 - 132

Markt 49

077 390 4119

077 307 7778

077 307 6169

hema.nl

Pick & mix ontbijt | Lunch | Drinken | Take-aways

DA KEPELLO

Same aete & drinke | Verwarmd terras | Iedere dag open

TINUS

Speciaal Bier | Pub & Fingerfood | Live muziek

dakepello.nl

HEMA

goedtoeven.nl

Markt 81

TIP partner:
In het centrum van Panningen e.o. kunt u
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Thuis in smaak

077 737 0031

defrietbakkers.nl

De lekkerste friet | Heerlijke snacks | Specials & Burgers

LOVE IT

Coffee | Bakery | High tea | Icecream

077 306 1820

Raadhuisplein 6

Kerkstraat 3

077 310 1064

077 466 0466

dok6.eu

E11F
Belaef ‘t zelf

06 48 50 68 87

06 20 90 02 24

Markt 4

sushi-eight.nl

077 782 0110

60SEVEN
PIZZA

Afhalen
Bezorgen

Meer weten? Kijk op:

bufkes.nl

Dé lekkerste broodjes | Lunchroom
Soepen en Salades | Koffie’s | Schepijs

Sushi | Peel en Maas
Bezorgen en afhalen (take-away) | Japans

Afhalen
Bezorgen

SUSHI
EIGHT

Pizza’s | Loaded fries | Kip buckets
Spare ribs | Hamburgers

IL VINO

DE
KONCURRENT
Beatrixstraat 1 A

60sevenpizza.nl

FB: Il Vino

Wijnbar | Borrelen
Italiaans genieten in hartje Panningen.

Food to share | Borrelen | Disco Classics

Pastoor Huijbenplein 28
077 720 1006

Eten & drinken | Creatief | Kwaliteit | Belaef ‘t zelf

Raadhuisstraat 3

dekoncurrent.nl

DOK6

Lunch | 200+ Speciaalbieren | Diner | Film | Theater

restaurant-e11f.nl

E11F

loveitpanningen.nl

Raadhuisstraat 11

www.thuisinpanningen.nl

Afhalen
Bezorgen

BUFKES

077 720 1009

Raadhuisstraat 25

DE
FRIETBAKKERS

Markt 12

15

Tummers
daar word ik vrolijk van

Rob

MEER DAN...

JOUW LOKALE ELEKTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST!
Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist en zijn 7 dagen
per week geopend! Wij adviseren je graag bij jouw aankoop, maar ook
voor al je vragen of service-zaken staan wij voor je klaar. Zowel in onze
winkel, webshop als telefonisch.

Daar word ik vrolijk van!

...1000m2 winkeloppervlakte!
...100 wasmachines & wasdrogers!
...75 televisies!
...80 inbouwapparaten!
...60 koel/vrieskasten!
...60 stofzuigers!
...30 espresso-automaten!
En nog veel meer!

VAKKUNDIGE INSTALLATIESERVICE. DAT IS HANDIG!

o

Dylan

Onze bezorgers leveren je aankoop bij jou thuis en plaatsen een apparaat indien
gewenst direct op de juiste plek, ook op zolder of in de kelder! Heb je geen tijd
of weet je niet hoe je jouw nieuwe aankoop goed installeert? Kies dan voor onze
installatieservice. Onze eigen monteurs installeren je apparaat vakkundig en
geven jouw een korte uitleg, zodat je direct weet hoe alles werkt.

ALTEIJSD
TE

DE B

SERVICE

BEZOEK ONZE MEGASTORE IN PANNINGEN OP DE MARKT 121
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

