2016 no. 1

-

Uit de vereniging: Glas-in-loodramen voordeur verenigingspand MHVS gerestaureerd door Marjan Blom en
Gerry Nijssen-Severens
Kerstwandeling: Marcel Jacobs en Marianne Konings wandelen mee vanaf de Beatrixhoeve
Donatie aan de MHVS, overhandigt aan voorzitter Toine Wuts, door reüniecomité Vogelpark Beeckerhof
Wandelen met het knooppuntennetwerk, geopend op 12 oktober j.l. met een ruiterknooppuntennetwerk;
beiden vanaf herberg De Bos
Jaarvergadering 11 maart j.l.: een geslaagd verenigingsjaar voor de MHVS
In Memoriam Harie van Buggenum 1931-2016; overleden op 25 januari 2016
TU Delft test waterrad in de Swalm; gadegeslagen en opgeschreven door Jan Geerlings
Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -JHet badhuis in Sint Jan Baptist; Els Janssen-van Avesaath maakt een verslag ervan
Etalageproject grofkeramische (kleiwaren) industrie aan de Rijksweg in Reuver; door Henri Smeets
Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (37)
Uit de oude doos; twee foto's van LORD, een Offenbeker voetbalclub; foto van Jan Ickenroth
Grenssteen De grijze paal in Reuver; Wiel Luys vertelt over deze minder bekende steen
Leuk om te bewaren (5): het militair paspoort van Marinus Willemsen
Een half jaar dwangarbeid en heel veel geluk (1): hoe het vader en zoon Peeters verging nadat ze bij een
razzia op 26 november 1944 opgepakt waren

2016 no. 2

-

Uit de vereniging: de wolf op de stoep? Lezing van ecoloog Wim Tegels op 20 april j.l. in Genoenhof
Hemelvaartsdagfietstocht van Swalmen naar een vijftal molens in het Leudal; Riky Simons-Julicher neemt
ons mee tijdens de fietstocht
Nieuwe themawandeling in Beesel: route Beesels Broek-Bakhei
Een migrant in het Swalmdal; Jos Alers vertelt over de wijngaardslak
Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (38)
Van drankpak naar toiletpapier; Toine Wuts was erbij toen de 'Omnipulper' 25 april j.l. werd geïntroduceerd
Lag ter plaatse van de Romeinse Swalmovergang een brug? Wiel Luys zocht het uit
Uit de oude doos; foto van personeel fa. Noten Berg, ca. 1950; afkomstig van Lei Timmermans
Over klokken gesproken: 'wat is een regulateur en wat is een paardjesklok'. Walther Brouns legt uit
Natuurtuin Asselt; Harry Cuypers realiseert het aan de Asseltsestraat
Wat is het Aezelproject? Aezel staat voor: Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigenaren en
Leefgemeenschappen
Meis; Riky Simons-Julicher dicht erover
Groenstrook naast de Robijn te Swalmen; openbare ruimte heringericht en feestelijk geopend op 16 maart
j.l., tijdens Boomfeestdag
Een half jaar dwangarbeid en heel veel geluk (2): hoe het vader en zoon Peeters verging nadat ze bij een
razzia op 26 november 1944 opgepakt waren en hun overlevingsdrang hierbij

2016 no. 3

-

Uit de vereniging: een geslaagde open dag in het verenigingslokaal
2016 is het jaar van het dialect.
Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (39)
H. Hartbeeld in Belfeld hersteld; Wim van Diepen werkte eraan mee
Oorlogsslachtoffer Johnny Vijgenboom; het onbekende verhaal door Herm Naus verteld
Uit de oude doos: foto van het Gertrudiskoor uit Beesel uit 1993 van Bets Geraets
Kersjtaanjeleboum (taam) door Riky
Herinneringen aan de Beeselseweg en Swalmen; een boek van Piet van Buggenum

-

Een half jaar dwangarbeid en heel veel geluk (slot): hoe het vader en zoon Peeters verging nadat ze bij
een razzia op 26 november 1944 opgepakt waren en hoeveel geluk ze hadden
Een Belfelds politiereglement uit 1842
Voedselbos Sualmana, Swalmen; vrijwilligster Hetty Adams wordt geïnterviewd
Jeugdgroep Jong Nederland Reuver; Hugo Vossen weet er meer van
Swalmer jongeren (S'62) in de voetsporen van Werenfried van Straaten; Els Janssen-van Avesaath
schreef over de Norbertijner pater

2016 no. 4

-

Uit de vereniging: Prizzentasie 'Mien eerste wäordjes' op 1 oktober j.l.; Annelies Hermans maakte een
verslag
Nacht van de Nachtwandeling op 29 oktober j.l.
Nieuw bruggetje bij de Naborch; Herm Geraedts is er blij mee
Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (40)
Rijwielbelastingplaatjes; de opa van Wim Heijnen had ze
Belfelds Nieuws 1953-1954
Draaksteken 2016: een megafestijn in Beesel en Frans J. Geerlings was erbij
Uit de oude doos; foto van de familie van Jacob Bremmers-Anna van Swaamen
Etalageproject 66 jaar Windjbuujels
Zo was het (8): Tankstation Dohmen Reuver
De Swalmenaren mochten niet meer de draak steken; van Giel Geraedts (†)
Speuren naar vondsten met metaaldetector voor de jeugd tijdens de nationale archeologiedagen
Toon uw Groene Tuin; in Swalmen zijn er ook te vinden
De kersboum; van Lisa Naus.

