
2006 no. 1 

• Zjwaams Waordebook: een nabeschouwing door Gerard Jonkman met daarin opgenomen een verslag van
de toespraak van burgemeester Denie en een bijpassend gedicht: 'biej ’t Waordebook', van Riky Simons-
Julicher 

• Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (20); aan de oever van de Swalm nabij het politiebureau  
• Handel en nijverheid in de gemeente Swalmen van de Middeleeuwen tot in de Franse tijd 
• Zomaar een bidprentje; het bidprentje van Maria Cyrilla (Mien Vallen) 
• Uit de oude doos; foto van het gemeentelijk zwembad 
• Flora en fauna van Swalmen (7); bosanemonen 
• Zjwame vreuger, Zjwame noe; Veestraat 
• Ongewenste toestanden anno 1945; ingezonden brief inzake het gedrag van Swalmer burgers in het  

gemeentelijk zwembad.

2006 no. 2 

• Zjwaams Waordebook in herdruk???  
• Eine zalige dood; ein verhaol in 't Zjwaams 
• Flora en fauna van Swalmen (8); libellen 
• De mening van…Harry Alers: bosjes herinneringen 
• Zjwame vreuger, Zjwame noe; het zwembad 
• Op vakantie; klimaatcompensatie 
• Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (21); de grens over richting Baerendonck 
• Kunst in de buurt XXVIII – Memoires van Piet Kessels in zijn metaalplastiek 
• Laevesverhaol; gedicht van Riky Simons-Julicher 
• Van hot nao haar door ‘t Waordebook 
• Uit de oude doos; foto van schoolklas Lambertusschool uit 1966-1967 
• Hemelvaartsdagfietstocht: het Maasplassengebied.

2006 no. 3 

• Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (22); de Swalm en het ijsvogeltje 
• Milieu- en heemkunde in het buitenland; reis van Toine Wuts door India; over de islam en christendom, de 

heemkundige, cultuurhistorische, natuur- en milieuwaarden van dit snel veranderende land 
• Fietstocht historische boerderijen; 11 juni 2006 
• Flora en fauna van Swalmen (9); de vliegenzwam 
• Uit de oude doos; zwembadfoto uit 1936 op een van bruggetjes in het wandelpark 
• Van hot nao haar door ‘t Waordebook 
• De mening van... Lex Hoefnagels: natuurbeleving en hardlopen 
• Geschiedenis  van de St. Maartensoptochten in Swalmen; een verhaal over de st. Maartensoptochten van 

het begin in Swalmen tot heden 
• Samenwerking met hengelsportvereniging de Swalm. 



2006 no. 4 

• Kerstgedicht van Tijs Dorenbosch 
• 20 jaar Open Monumentendag: thema: Feest; een verslag van Els Janssen-van Avesaath over 20 jaar 

Open Monumentendag; wat betekent dit voor Swalmen en hoe gaat het er aan toe tijdens de landelijke 
opening van Open Monumentendag? 

• Flora en fauna van Swalmen (10); mos 
• Het geestelijk leven in de omgeving van Roermond in de 17e eeuw; een verslag van Pieter Simons over de

bezetting in het bisdom Roermond en de diverse processen die hierbij speelden 
• Leufkens: Heerlens fotograaf en filmer: leven en werk 
• De mening van ...(3) Marion Bruinen: pijn in het hart bij vele afbraakmomenten in het dorp 
• Uit de oude doos; 4e klas uit 1956 in de tuin bij de H. Hartschool  - Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (23);

het beeld van Nepomuk 
• Wist U dat….., weetjes over paddenstoelen, vliegen en ganzen 
• Van hot nao haar door ’t Waordebook (3) 
• Kunst in de buurt XXIX – Hopsjlokkersmonument 'Laot gaon dae wage', b.g.v. Het 55-jarig jubileum in 

2005; een verslag van Riky Simons-Julicher en een uitvoerige uitleg van de maker van het monument Joop
Crompvoets 

• Verslag cursus Zjwaams 
• Natuur Doe Dag; landelijke werkdag in de natuur, gehouden op 4 november, dit jaar samenwerken in het 

Elmpter Swalmbruch. 


