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De website PeelenMaasNet.nl werd 25 maart 2016 gepresenteerd. Inmiddels is de website gegroeid
naar een databank met bijna 9400 afbeeldingen, 3000 documenten, 420 objecten en 9 video’s. Er is
hard gewerkt aan het digitaliseren van bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand van de
voormalige gemeenten Helden, Maasbree, Kessel en Meijel. Er zijn al gegevens geplaatst van bijna
385.000 personen. Het digitaliseren en plaatsen van de weekbladen van de voormalige gemeenten
gaat ook in een hard tempo, er zijn bijna 35.000 krantenpagina’s te lezen op de website. En er zijn zes
webexposities te bekijken.

PeelenMaasNet wint stimuleringsprijs
PeelenMaasNet won 24 november de stimuleringsprijs
van de Cultuurprijs Peel en Maas 2017. Het is een
bijzonder mooie waardering voor een organisatie die
nog niet eens twee jaar actief is. Een mooie stimulans
voor alle vrijwilligers!
PeelenMaasNet was één van de vijf genomineerden
voor de Cultuurprijs dit jaar. Ann Philipsen kreeg de
Cultuurprijs én de Publieksprijs uitgereikt.
Genomineerd waren ook Orgelkring Peel en Maas,
Stichting Kunst en Cultuur Baarlo en De Proos.

SV Panningen is nieuw deelnemer
Sportvereniging Panningen is toegetreden als
nieuwe deelnemer bij PeelenMaasNet. Theo Naus,
archivaris van de voetbalclub, heeft duizenden
foto’s verzameld. Tevens zijn er veel
krantenknipsels en veel wedstrijdverslagen.
Een enthousiaste groep vrijwilligers gaat komend
jaar dit historisch materiaal digitaliseren en op
PeelenMaasNet plaatsen.

Genealogiecafé start 8 januari
Het Genealogiecafé opent maandag 8 januari 2018 de deuren.
Van 18.30 tot 20.30 uur is iedereen welkom in de bibliotheek in
het Huis van de Gemeente in Panningen. In PeelenMaasNet is
veel informatie te vinden voor het maken van stambomen. Om
mensen te helpen hun eigen familiegeschiedenis te verkennen
is het Genealogiecafé de ideale plek. Vrijwilligers helpen bij het
zoeken in de bevolkingsregisters, burgerlijke stand en informatie
via foto’s. Maar ook oude documenten en zeker de lokale
weekbladen bevatten een schat aan informatie.
Iedereen is welkom in het café, zowel ervaren mensen als
mensen die aan het begin staan van een stamboomonderzoek.
TIP: neem een USB stick mee om kopieën van akten ter plaatse
digitaal op te slaan. Het is ook mogelijk om deze per mail te
versturen.

Historische Werkgroep de Brede verhuisd
De historische werkgroep van Maasbree is verhuisd naar het
bedrijfsverzamelgebouw Boezst. De werkgroep was voorheen
gevestigd in het voormalige museum De Brede bij camping
Flierenhof. De foto’s, documenten en boeken zijn verhuisd naar
de nieuwe vergader- en ontmoetingsruimte.
De overige collectie van het museum is ondergebracht bij
streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden, museum
Eynderhoof in Nederweert-Eind, Techniek met een Ziel in
Neerkant, Oorlog in de Peel en museum De Locht in Melderslo.
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