2011 no. 1
-

Relicten van de klei industrie; uitleg over de omslag
Kerswanjeling 2010; versjlaag van Frans Tegels
Nacht van de Nacht; varen op de Asseltse Plassen
Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (20)
Baerke, ’t koejungske; door Paul Bloemen
Trekhonden; door Piet van Buggenum
Pasen anno 1950; gedicht van Corrie Janissen
Uit de oude doos; foto uit 1948 van het afscheid van Father N. Zeyen, leden van de toenmalige
Studentenclub Johannes Berghmans
Van bagge toet braodwors; ein verkesechtig verhaol, door Jan Coopmans
Luchtwachttorens in Swalmen (1); een verslag van Els Janssen-van Avesaath
Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (5); herinneringen van 22 december t/m 1 januari 1945

2011 no. 2
-

Koninklijke onderscheiding Jan Ickenroth uitgereikt op 23 maart door de burgemeester
Presentatie van twee nieuwe cultuurhistorische fietsroutes
Kruislampje gezocht
In memoriam Will Bouts en Ben Franssen
Boekpresentatie 30.000 evacués; een verslag van de evacuatieperiode van veel Swalmenaren
Reconstructie wandelbos Swalmen; herstelwerkzaamheden in het naast het zwembad gelegen bos
Ózze pap vertèlt; opgeschreven door zijn zoon Wim Rovers
Luchtwachttorens in Swalmen (2); het tweede en laatste deel over het hoe en waarom van de
luchtwachttorens in Swalmen door Els Janssen- van Avesaath
Uit de oude doos; foto van Piet Rovers voor de kleifabriek van Eijck in Bracht waar hij in 1944 werkte
Zal ich dich 'ns get zègke
Zilveresdoorn aan de Zjwaam; Riky Simons-Julicher mooie gedicht
Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 21 maart 1730
Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (6); herinneringen van 2 januari t/m 9 januari 1945

2011 no. 3
-

De Natuur in!; fiets- en wandelboekje waarin twaalf natuurgebieden in en rond Swalmen/Roermond
Vestingwerken Stevensweert; aankondiging van deze activiteit
Fietsfolder Swalmen gepresenteerd
Excursie naar Dinant en kasteel Véves; een verslag hiervan door Lei Keiren
Fietstocht Hemelvaartsdag 2 juni; via Boukoul, Asenray, Herkenbosch, St. Odilënberg,Vlodrop, Paarlo,
Melick en de IJzeren Rijn fietsen we terug naar Boukoul
Het Indië-monument in Belfeld; te vinden in het Burg. Harbersplantsoen, door Jan Coopmans
Dunningswerkzaamheden in bossen Swalmen; uitleg hierover door de gemeente
Zal ich dich 'ns get zègke
Ruzie tijdens de Belfeldse kermis in 1838; lees mee wat Thei Derks hierover schrijft
Eiketske; kinjerversje van Riky Simons-Julicher
Uit de oude doos; 1e klas van juf Gerrie van Duin-Neelen van de Lambertusschool uit midden jaren
zeventig vorige eeuw
Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 23 maart 1745
Kringloup; ein verhaol van Els Janssen-van Avesaath euver de kringloupwinkel
Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (7); herinneringen van 10 januari t/m 18 januari 1945
Belvend van vruuger (1); een korte beschrijving van verdwenen gebouwen door Piet van Buggenum

2011 no. 4
-

Open Monumentendag 11 september 2011; een klein verslag
Plaatsing Middeleeuws rad bij het Grietjens Gericht in Beesel; Wiel Luys neemt ons mee
Kasteel Hillenraed: op bezoek; een fotocollage van het bezoek
Cultuurhistorische landschapselementen in Belfeld (5); 'n omleidingsroute bij hoog water, Twan Ernst
Nacht van de Nacht; Ardie Holtman liep mee
Zal ich dich 'ns get zègke?
Uit de oude doos; gezinsfoto uit 1915 van Willem en Anna Killaars-Houwers uit Offenbeek
Paddenstoelenexcursie; verslag van deze excursie, op 25 september, door Marianne Vos
Uit het leven van onze voorouders; procesverbaal van 14 october 1735
Midwintjernach; Corrie Janissen dicht in het Zjwaams
In ’t jaor 1898 kwome d’r op einen daag meer den hóngerd otto’s en sjtoumfietse door Zjwame
Belvend van vruuger (2); een korte beschrijving van verdwenen gebouwen door Piet van Buggenum
Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (8 en slot); herinneringen van 19 januari t/m 17 april 1945
Geschiedenis Ruiterclub de Paardenvriend Reuver; een verslag van Ton Peeters

