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Beste Ondernemers Peel en Maas, 

De afgelopen twee jaar heeft ook de Personeelsvereniging van de Gemeente Peel en Maas de 

gevolgen van de coronacrisis gemerkt. Helaas betekende dat voor ons dat we voor onze leden geen 

fysieke evenementen konden organiseren. Vervelend, want dat is nu juist waarvoor we er zijn! De 

afschaling van coronamaatregelen is dus ook voor ons heel goed nieuws en we zijn dan ook weer vol 

enthousiasme bezig om evenementen te organiseren en zo de verbinding te zoeken met elkaar. 

Buitenmarkt met kraampjes 

Eén van onze ideeën is om op 22 september 2022 van 16.00 – 19.00 uur voor onze ruim 300 leden 

een buitenmarkt te organiseren bij de Gemeentewerf in Panningen. Een hapje, een drankje, live 

muziek, een knapperend vuurtje... We zien het helemaal zitten! En het liefst doen we dat met jullie 

als ondernemers! Ons idee is dat tijdens dit evenement lokale winkeliers hun producten aanbieden in 

marktkraampjes waar onze leden komen “winkelen”. Het te besteden bedrag per lid is € 50,00.      

Dat betekent dat we verwachten dat er op de markt een budget besteed zal worden van in totaal      

€ 15.000,00.  

Nu zoeken we dus ondernemers die hier graag een steentje aan bij willen dragen. Het lijkt ons leuk 

als er verschillende producten worden aangeboden.  

Deelname voor u is GRATIS De kraampjes, stroom e.d. worden door ons geregeld. Let op! Van elke 

branche wordt er maar één onderneming toegelaten. Dit betekent dat de 1e aanmelding voorrang 

heeft.  

Ben je na het lezen van deze brief enthousiast? Meld je dan voor 15 juni aan via 

info@centrumpanningen.nl 
Voor vragen kun je terecht bij Jan Bouten – Centrummanager 06-10927359).  Hopelijk zien we je in 
september!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Personeelsvereniging Gemeente Peel en Maas 
Retail Management Peel en Maas 
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