2009 no. 1
-

In memoriam Sjra Vintcent
Kerstwandeling 2008; door Frans Tegels
Moderne moutfabriek Jos Hendrickx-Crijns; het verhaal van ons verenigingsgebouw, door Els Janssen-van
Avesaath
Het straatbeeld van mijn kinderjaren; deel 1 het dorp Swalmen, door Piet van Buggenum
Flora en fauna van Swalmen (19); het klein hoefblad
Uit het leven van onze voorouders; procesverbaal van 5 oktober 1706
Uit de oude doos; foto van een schoolreisje van de voormalige VGLO-schoolklas Swalmen uit + 1962
Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (12)
Een voorvader gevonden, of een luchtkasteel?; stamreeks van Lodewijk Hubertus Thissen
Bosmanmolentje te Reuver; door Wiel Luys
Tösse Zjwaam en Maas gebaore

2009 no. 2
-

Open Monumentendag Swalmen zondag 13 september 2009: thema: Op de kaart
Voorjaarswandeling Dorpsgidsen Beesel; een verslag van Pierre Verstappen
Het straatbeeld van mijn kinderjaren; deel 2 het dorpsleven, door Piet van Buggenum
Hebt u ’t toevallig ook gehoord..?; interview L1 radio over Voormalig Brits Munitiedepot
Besmettelijke ziektes, een eeuwenoud probleem!; de pest en de gevolgen
Flora en fauna van Swalmen (20); koninginnenpage
Uit de oude doos; dertiger jaren foto uit Reuver, ingang Piusgebouw met leider Hendrik Peeters
Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (13)
Keuninginnepaazje; dialektgedicht van Riky Simons-Julicher
Cultuurhistorische landschapselementen in Belfeld (3); veedriften: weg in 't Eckschip door Twan Ernst
Het radiotoestel in WOII in Swalmen; spaarzaam verslag van Gidi Verheijen
Voogdgedingen Swalmen 1662-1730; Een voogdgeding is een bijeenkomst van schout en schepenen (de
‘gesworenen’) met een groot deel van de mannelijke bevolking (de gezinshoofden), waarbij klachten van
de mensen of de buurt ter tafel konden komen, een verslag voor Pieter Simons
Het Limburgs is de kortste taal van ons land en dus de meest efficiënte

2009 no. 3
-

Open Monumentendag Swalmen zondag 13 september 2009: thema: Op de kaart, een verslag
De begraafplaats in Reuver; door Jan Ickenroth
Collectie Sjra Vincent
Uit de oude doos; klassenfoto 2e klas huishoudschool 1961/1962 Swalmen tijdens de diplomauitreiking
Herfsblaad; dialektgedicht van Riky Simons-Julicher
Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (14)
Flora en fauna van Swalmen (21); de beuk
Uit het leven van onze voorouders; procesverbaal van 29 september 1734
Tentoonstelling over Limburgse Klokken; een verslag van Henri Smeets
Mijn grootvader; Piet van Buggenum en zijn herinneringen aan zijn opa
Excursie naar Siegburg en Blankenberg; Thei Derks laat ons meegenieten
Oproep; Luiks/Limburgse klokken
Gedicht over de klokken van de St. Lambertuskerk
Mariakapel Geloo; een beschrijving door Jan Coopmans

2009 no. 4
-

Open Monumentendag 2009; door Pierre van Lier
Uit de oude doos; Rode Kruisfoto, afd. Reuver uit + 1950/latere jaren 50
Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (15)
Over elfenbankjes, eekhoorntjesbrood en heksenboter ………; door Angelique Aelen-Giesen
Uit en thuis; Swalmstraat en Swalmbergstraat
Vogelvlucht; gedicht van Corrie Janissen
Uit het leven van onze voorouders; procesverbaal van 20 april 1829
Herfst; een wandeling in de buurtschap Rookhuizen, door Piet van Buggenum
Het 115 jaar oude wegkruis van Geloo/Belfeld gerestaureerd door werkgroep; door Jan Coopmans
Afstand nemen; Cris Vries
Een leerzame fietstocht op het munitiedepot; door Frans Geerlings
Een avonturier in de 18e eeuw in Beesel; diverse verslagen uit de gemeenteraad; door Pieter Simons
Graeterhof; een verslagje van Gerry Nijssen-Severens
Wandeling in de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober; door Els Janssen-van Avesaath
Een avond op de Asseltse plassen; kanotochtverslag door Herm Geraedts

