
2008 no. 1 

• Wespenspin rukt op naar de 'Klein Hei' in Swalmen 
• De mening van… (8) Henri Smeets: Asselt; bron van ergernis over de schrijfwijze in het dialect 
• Een geur uit het verleden; verhaal van Piet van Buggenum over een ware gebeurtenis uit de WOII 
• Uit de oude doos; foto van de firma Coorens te Swalmen, een bedrijfsuitstapje naar Schiphol 60'er jaren  
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (8) 
• De hoefstal van smid Julicher uit Swalmen; heropgebouwd door familie Reynen te Reuver 
• Een leerling van de kweekschool Reuver zo rond 1930; foto's en een artikel over de geschiedenis 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal uit 1723  
• A73 - nag efkes; dialektgedicht van Riky Simons-Julicher 
• Eerherstel...; wijlen Herman Thijssen over de stuw in Belfeld en zijn arbeiders, door Sjra Vintcent 
• Karweien brachten Reuvers mannenkoor in 1966 geld in het laatje; hoe de verenigingskas gespekt werd 
• Asseltse plassen; Harry Cuypers vertelt erover 
• Reuverse fotohistorie (1); serie oude schoolfoto's uit de periode 1885-1902. 

2008 no. 2 

• Óm ós haer; prizzentasie op 26 april van de gedichtenbundel 'Óm ós haer' van Riky en Hans Simons 
• Open dag MHVS zondag 18 mei; een verslag van deze geslaagde dag 
• Excursie gemeentearchief Roermond; Els Janssen-van Avesaath is gaan kijken 
• Wandelen naar de oorsprong van de Swalm; Harry Alers neemt ons mee tijdens deze drie dagen durende 

tocht 
• Koperdiefstal; een artikel in het Venloosch Nieuwsblad uit 1906 
• A73 - Aope; dialektgedicht van Riky Simons-Julicher 
• Zomer; overpeinzingen van Piet van Buggenum tijdens een wandeling in natuurpark 'De Meinweg' 
• Onderwijs te Swalmen; door J. Ickenroth, gelezen in de Roermondenaar van 22 juni 1857 
• Uit de oude doos; foto uit + 1889: Openbare Lagere School Reuver 
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (9) 
• Pilaren Zwetstraat te Den Haag; Jos van Tegelen ontdekt dat gresbuizen ook gebruikt werden bij diverse 

woningen 
• Flora en fauna van Swalmen (16); nectarkroegen voor kleine dieren, door Angelique Aelen-Giesen 
• Verhaal bij een bidprentje, Mgr. Evaristus Kuypers 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal uit 1754 
• Quintus Spurius Ligustinus; een Romeinse legioensoldaat, verslag van de lezing van 10 april - 

Trefwoordenlijst genealogie 2008 gereed. 

2008 no. 3 

• De mening van … (9) Paul Bloemen: Biejeingezeumerd of Bie-eingezeumerd?  
• Uit de oude doos; foto van klas 1B, 16-7-1954, uit het album van oud-onderwijzeres Thea Custers 
• Pijl en boog; Piet van Buggenum verhaalt over de spelletjes in zijn kindertijd 
• Flora en fauna van Swalmen (17); eetbare kastanjes 
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (10) 
• Jos Habets - over kleding in Swalmen 
• Belfeldse werkgroep voor kruisen en kapellen? Twan Ernst vraagt om vrijwilligers 
• Euver aektesse en anger hagedisse; Wim Geraedts (in het dialekt) schrijft over de verschillende soorten 
• Cultuurhistorische landschapselementen in Belfeld (1); de tweede Maalbeker molenbeek 
• In de dertiger jaren geen St. Maartensvuur in Reuver en Beesel ; Sjra Vintcent vertelt 
• Sjeem; dialektgedicht van Riky-Simons-Julicher 
• Briefvervoer in Beesel (1); Jan Ickenroth beschrijft de posthistorie van Beesel - En toen trok de processie 

…; een verhaal van André M. Nijssen - Even rust in de kapel; gedicht van Sjra Vintcent. 



2008 no. 4 

• In memoriam; Karel Gielen 
• Beschermd dorpsgezicht Asselt 
• Open Monumentendag Swalmen 14 september 2008; thema: Sporen 
• Open Monumentendag 2008; een verslag van Frans Tegels 
• Vogels voeren; Hans Simons geeft tips 
• Nacht van de Nacht; een verslag van de nachtwandeling door Herm Geraedts  - De mening van … (10) 

drs. H.J.G. Meuffels; een antwoord op Biejein of Bie-ein? 
• Uit de oude doos; jeugdvoetbal in Reuver 1933 
• Waterput station Reuver; Wiel Luys over het oude NS-stationsgebouw in Reuver 
• Flora en fauna van Swalmen (18); roodborstjes 
• Locomotievenloods Roermond; Henri Smeets legt uit waarom deze loods is voorgedragen voor een 

monumentale status 
• Cultuurhistorische landschapselementen in Belfeld (2); heggen en houtwallen: de Bolens Hegge 
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (11) 
• Cursus archeologie van het Middeleeuwse Maasdal 
• Tijdzang; gedicht van Corrie Janissen 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal uit 1704 - Briefvervoer in Beesel (2). 


