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Wij wensen u Fijne kerstdagen en een gezond 2016

     KERST

   EVENTS 2015

zondag

december27

in Panningen
Kerstshoppen

 Ut P&M Hoés met als goede doel Hospice Plattelandshoés
 Gezellige kerstsfeermarkt 
 Frozen:  samen met Elsa, Anna en Olaf op de foto, 

     schminken of een glittertattoo zetten
 Winkels open van 13.00-17.00 uur

in Panningen
BOXING DAY

 Eindejaarsaanbiedingen met spectaculaire kortingen
 Slechts één dag 15-20-30-50 tot wel 80% korting
 Winkels open van 13.00 tot 17.00 uur

Christmas Truckrun
 Uniek schouwspel van ruim 80 in kerstsfeer verlichte trucks
 Doorkomsttijden tussen 18.00 en 21.00 uur
 Aan boord cliënten van Daelzicht
 In elke dorpskern gezellige ontmoetingsplaatsen

zaterdag

december19

zondag

december20

Mega Ster Actie
 14.00 uur Optreden Close Harmony Groep Briskly
 15.00 uur Trekking hoofdprijs en extra prijzen
 15.30 uur  Bekendmaking kerstwens
 Aansluitend gezellige tombola met leuke prijzen
 Winkels open als op zaterdag

donderdag

december24

zondag

december27
Slechts één dag spectaculaire 

eindejaarsaanbiedingen
in het winkelcentrum

 van Panningen!

winkels geopend13.00 - 17.00 uur

27 december



Christmas Truckrun 
Grootste verlichte truckrun van Limburg in Panningen

Kerstshoppen

Voor het zesde jaar trekt zaterdag 19 december de Christmas Truckrun als spectaculaire 
stoet door de straten van Peel en Maas.

Ruim 80 verlichte en versierde trucks rijden door de dorpskernen van Koningslust, Grashoek, 
Beringe, Egchel, Helden, Panningen en vervolgens weer eindstation Koningslust. 

Aan boord, naast de chauffeurs, bewoners en begeleiders van Daelzicht. Daar is het zes 
jaar geleden allemaal om begonnen: de bewoners een onvergetelijke avond bezorgen met 
in de hand een lichtstaaf van Dotjes Skihut en een verlichte kerstmuts van de Bouten 
Groep uit Panningen.

Bij de gezellige trefpunten in de dorpskernen kunnen toeschouwers warme chocolademelk 
en allerlei lekkernijen krijgen. De bestuurders van de mooiste trucks wacht na afloop 
een prijs.

De Christmas Truckrun is te volgen via Facebook (Christmas Truckrun) en Twitter 
(@ChristmTruckrun). En omroep P&M zal zaterdag 19 december live verslag doen 
van de truckrun.

Meer informatie op www.christmastruckrun.nl.

Wanneer: donderdagmiddag 24 december a.s. vanaf 14.00 uur 
Waar:  Forum aan het Raadhuisplein Panningen

Wie gaat er dit jaar met de hoofdprijs, een Volkswagen up!, naar huis of met een van 
de vele mooie extra prijzen? Voor wie gaat de kerstwens in vervulling? 
Laat u in kerstsfeer brengen door Close Harmony Groep Briskly en 
maak het zelf mee tijdens dit gezellige evenement dat van 14.00 tot 
17.00 live uitgezonden wordt via Omroep P&M.  

En levert u tussen 13.30 uur en 14.45 uur uw volle kaart in voor 
een tombolalootje, maakt u ook nog eens kans op een van de 
leuke tombolaprijzen. U bent van harte welkom!

 Twitter: @megasteractie  Facebook: megasteractie

Mega Ster Actie
Eindtrekking hoofdprijs en extra prijzendec

woensdag

24

Zondag 20 december bruist het winkelcentrum Panningen weer met 
het glazen hoes van P&M en een gezellige kerstsfeermarkt. De winkels zijn deze 
zondag geopend van 13.00-17.00 uur

P&M Hoés met artiesten
Ut P&M Hoés start om  8.00 uur op het podium bij de toren waar tal van artiesten belangeloos 
optreden. Het doel dit jaar is. het wordt een gezellige dag vol muziek, sfeer en beleving met 
als goede doel dit jaar Stichting Plattelandshoés een hospice in Peel en Maas.

Kerstsfeermarkt
Vanaf 12.00 uur is er  een gezellige kerstsfeermarkt rond het P&M hoes en de markt met 
allerlei lekkernijen en andere leuke snuisterijen. Daarnaast trekt Zanggroep Velocity door  
het centrum

Frozen
Om de sfeer helemaal compleet te maken brengt Frozen deze dag een bezoekje aan 
Panningen. Elsa, Anna en Olaf zijn in levende lijve te vinden op de Markt in Panningen. 
Je kunt deze middag samen met hen op de foto. Of laat je door hen schminken of een 
glittertattoo zetten.

Kortom, een zondag met veel muziek en gezelligheid in het centrum van Panningen. 

Vrienden van Christmas Truckrun

SPONSOREN CHRISTMAS TRUCKRUN

Doorkomsttijden(onvoorziene (Weers)omstandigheden voorbehouden)18.00 - 18.15 uur Koningslust18.30 - 18.45 uur  Grashoek19.00 - 19.15 uur Beringe19.30 - 19.45 uur Egchel20.00 - 20.15 uur Helden20.15 - 20.30 uur Panningen20.45 - 21.00 uur Koningslust
www.christmastruckrun.nl

Het goede doel van Ut P&M Hoés:
Hospice Plattelandshoés
“Mijn echtgenote is in hospice Zenit te Venray prima verzorgd. Toen ik een telefoontje kreeg dat zij 
stervende was, ben ik zo snel als kon naar Venray gereden. Maar helaas, toen ik in Venray aankwam, 
was zij al overleden. Ik heb haar in haar laatste minuten niet kunnen bijstaan. En dat doet nog steeds pijn”.
Het verhaal van een inwoner uit Panningen.

Dit is één van de redenen dat Stichting Plattelandshoés een hospice wil in Panningen voor de inwoners van 
Peel en Maas en Leudal.

Donaties zijn van harte welkom op NL RABO 0302 6971 36. Ook kunt u ons steunen door een verzoeknummer aan te vragen 
bij omroep P&M. SMS ‘Zorg’ plus de ‘titel’ en ‘uitvoerende’ naar 3010 en u steunt ons met € 3,00. 

2. Grashoek 1. Koningslust

6. Panningen

5. Helden

Start & Eindpunt
Savelberg Koningslust

3. Beringe

4. Egchel

zaterdag

december19
zondag

december20

WINKELS 
OPEN 

van 13.00 
tot 17.00 uur

thuisinpanningen.nl

Speciale dank aan alle chauffeurs, transportbedrijven, vrijwilligers, politie en sponsoren!

Noordervaart Autoschade, Beringe
Sport 2000 De Bruijn, Panningen
Cartridgeshop Videotheek, Panningen
Guus Wokke Opticien, Panningen
Schers Transporten, Beringe 

Chic & Choc, Panningen
Karis Adviesgroep, Beringe
Café de Nabber, Beringe
Goutier’s D&D Services

Drops BV, Panningen
Ondernemers Zuid 
Le Soleil, Panningen
Jordy Strijbos, Helden

Roy Zelen, Panningen 
Ebisch Events
Wijnhuis Uden
123 Inkt
3M


