2017 no. 1
-

Uit de vereniging: een mooi verslag van Annelies Hermans over de gehouden 'Zjwamer Biejname' avond
bij Wilma en Thijs op 24 november 2016
Kerstwandeling: Riky Simons-Julicher en Frans Tegels vertellen over de wandeling door de Rijkelse
Bemden, gehouden op Tweede Kerstdag in 2016
Uit de oude doos: het parenteel van echtpaar Bremmers-van Swaamen, foto afkomstig van Hans Bos
'Swalmen Vooruit': op de website een verslag, geschreven door Els Janssen-van Avesaath, over deze
vergeten vereniging in Swalmen
De bevers in Beesel: het derde deel van deze serie, door Jan Geerlings
Belfelds nieuws 1951-1952
De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt, Els Janssen-van Avesaath maakte een
samenstelling van enkele berichten uit de Swalmbode van 8 januari 1955 en 19 maart 1955
Van Bekker Naad toet Drakebóch: Wim Crins verhaalt over Leonardus Reijnders uit Beesel
Zo was het (9): twee foto's van de markt in Belfeld, eentje van eind jaren 50 vorige eeuw en uit 2017.

2017 no. 2
-

Uit de vereniging: de MHVS blikt tijdens de jaarvergadering terug op de hoogtepunten van 2016
Open Monumentendag zondag 10 september a.s.: een vooraankondiging
Expositie in St. Jan Baptist: t/m augustus een fotoserie over het bejaardenhuis aan de Prins Bernhardstraat
en van de nieuwbouw aan de Neerstraat; foto's van kerkelijke aangelegenheden: van priesterfeesten,
kloosterlingen en processies
Hemelvaartsdagfietstocht van Swalmen naar kasteel Montfort; Herm Geraedts fietst mee
Lenen, niet van de bank maar van de aarde: Huug Stam over ons economisch systeem, de grond- en
afvalstoffen en hergebruik ervan
De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt, bericht van zaterdag 19 februari 1955
Wie is dit oorlogsslachtoffer? Luc Simenon verdiepte zich in het wel en wee van Johannes Arnoldus
Ludovicus Schevenhoven
Uit de oude doos;foto van de Lindanusmulo uit 1955, met Swalmer studenten; van Hugo Vossen
De das in de bebouwde kom van Swalmen: Hans Heijnen laat zien waar hij zich bevindt
Belfelds nieuws 1949-1950
Unieke regenwaterbuffer in Belfeld-Geloo nabij de Venweg in Geloo: Twan Ernst weet er meer van
Een ijverige veldwachter: Wim Hoezen vertelt wie hij allemaal op de bon slingerde
De geschiedenis van Martinus Keiren, zadelmaker (zadeler) uit Reuver: Lei Keiren schreef dit artikel
Balkinscripties ontdekt tijdens de restauratie poortgebouw Nieuwenbroeck: Twan Ernst legt uit wat er te
lezen is
Oude panelen in Beeselse kerk: Wim Crins weet waar de 7 panelen vandaag kwamen
Zo was het (10): luchtfoto's zwembad de Bosberg te Swalmen uit de jaren 1991 en 2005.

2017 no. 3
-

Uit de vereniging: 'Zjwamer Biejname': de lijst met namen op de site en een gedicht aan de hand van Baer
Heijnen
Leuk om te bewaren (7): bevrijdingstekst Belfeld, ontvangen van Har Bors
De Fuu: de swingende melkfabriek: Bert Heijnen en zijn herinneringen hieraan
Belfelds Nieuws 1946-1948
Uit de oude doos: foto van de korfbalclub uit Swalmen van 1940-1945
De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt, bericht van zaterdag 1 januari 1955 en
zaterdag 16 april 1955
Roermond kiest voor meer biodiversiteit: het begrazingsbeheer en de lange termijnplanning
Notaris L.J.E. Keuller te Horn: Wim Hoezen publiceert enkele akten uit het verleden
De Weense wals in Beesel: Wim Crins over de populariteit ervan
Zo was het (11): twee foto's gezien vanuit het station in Reuver ong. 100 jaar geleden en nu in 2017
Dagboek Betsie Paquay, een beknopt overzicht van de gebeurtenissen in 1944, deel 1.

2017 no. 4
-

-

Uit de vereniging: foto impressie van Open Monumentendag gehouden op 10 september
Kerstwandeling door de Vuilbemden: een vooraankondiging
Bescherming Bevolking B.B.: Els Janssen-van Avesaath maakte een overzichtje over de bescherming der
burgers
Leuk om te bewaren (8): een traktement van brievengaarder P. Evers te Swalmen uit 1883
DES Swalmen; getrouwd Met de vierde klasse: Bert Heijnen schrijft erover
Uit de oude doos: leerlingen 1e klas St. Lambertusschool uit Reuver uit 1953-1954
Clublied 'Sparta Swalmen': uit het jubileumboekje 50 jaar R.K. Gymnastiekvereniging Sparta in 1977
'Zjwamer Biejname': kom mit mit 'eine wanjeling door de kern van Zjwame in vreuger tieje'
Zo was het (12): Markt Swalmen eind jaren 60
Dagboek Betsie Paquay: het 2e deel van de gebeurtenissen van 11 december 1944 t/m 2 maart 1945
Kersgeveul: gedich van Lisa Naus mit kerswins van de redaksie.

