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Zonnepanelen 
 

Ze liggen er, 108 zogenaamde PVT-panelen. 
Maar wat zijn dat eigenlijk? PVT staat 
voor PhotoVoltaic Termical panelen, dus het zijn 
fotovoltaïsche en thermische panelen. Fotovoltaïek is 
een methode om licht direct om te zetten in elektriciteit. 
Een PVT zonnepaneel is een mooie combinatie waarbij 
warmte en stroom in hetzelfde paneel is verwerkt. Dit 
PVT principe is een zeer nuttige combinatie van stroom 
opwekken en de warmte tegelijkertijd gebruiken voor het 
verwarmen van water of het voeden van een 

warmtepomp. Een PVT paneel bestaat dus uit een zonne-energie gedeelte dat elektriciteit 
genereert en een warmtegedeelte dat warmte uit het paneel haalt. 

Hoog bezoek 
 
Op woensdag 21 september hebben de gouverneur van Limburg, dhr. Emile Roemer en de 
burgemeester van Peel en Maas, mw. Wilma Delissen-Van Tongerlo, een ambtelijk bezoek 
afgelegd aan het Missiehuis en het zorgcentrum. 
Om 15.30 uur arriveerde het gezelschap. In de Montgomeryzaal konden de gouverneur en de 
burgemeester een aantal Lazaristen ontmoeten. Een interessant onderwerp was de toekomst 
van het Missiehuis. Toevallig zijn de Lazaristen daar volop over aan het nadenken. Waar veel 
kloosters in Nederland er een punt achter zetten, wordt er hier in Panningen vooruit gekeken: 
wat kunnen we voor de mensen wereldwijd en voor de 
mensen in de regio betekenen? 
Na een bezoek aan de kapel wandelde het gezelschap 
door de gangen, langs de keuken, naar het 
zorgcentrum. Daar kon kennis gemaakt worden met 
enkele bewoners, medewerkers en met het 
management. Ook kon een kijkje in de nieuwbouw niet 
ontbreken. Om 16.15 moesten de gasten alweer door 
naar de volgende afspraak. 
 
Oplevering nieuwbouw 
 
Op dinsdag 20 september werd de nieuwbouw om 14.32 uur officieel eigendom van de 
Lazaristen. Op dat moment tekende de projectleider van Van Wijnen, de heer Ger Poels en 
onze overste, de heer Rafael Isharianto, de akte van oplevering. De directeur-bestuurder van 
het zorgcentrum was hiervan getuige. Zij zal immers op korte termijn de gebruiker van het 
gebouw zijn. Inmiddels zijn de hekken rond het gebouw weggehaald… 


