
2010 no. 1 

• Kerstwandeling naar het Beesels Broek 
• Uit en thuis; de Swalmbergstraat is te vinden in Paramaribo, de Swalmstraat ligt in Amsterdam 
• De Natuurkalender; lees hoe Hans Simons waarnemingen uit de natuur doorgeeft 
• Belfelds Maritiem erfgoed te zien in Rotterdam; de parlevinker van Willem van Hooren 
• De bruiloftsdag; Sjra Vintcent laat ons meegenieten met een bruiloftsdag jaren geleden 
• Uit de oude doos; Swalmer vrijwillige brandweerfoto uit 1961, bij huize Graeterhof 
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (16) 
• Lezing over 1000 jaar glasschilderkunst door Coen Mestrom; Riky Simons-Julicher schrijft erover 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 24 october 1724 
• Dicht bij huis; deze muurplastiek zit in de zijgevel van voormalige bakkerij Suilen  
• Aan de vertrekkende Limburgers; gedicht uit Makkum (1945) 
• Dierbaar oord; dat was Swalmen voor Piet van Buggenum 
• Krokese; een dialectgedicht van Riky Simons-Julicher 
• Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (1);  oorlogsherinneringen 

2010 no. 2 

• Koninklijke onderscheiding Frans Geerlings; uitgereikt door burgemeester Oord van Beesel 
• Ruïne uit de steigers; een verslag van Wiel Luys over het voorkomen van verval bij de Ouborch 
• Voormalige cafés in het centrum van Reuver; drie dames 'thuis' in hotel-café-restaurant weduwe H.Bors 
• Dicht bij huis; een fragment uit het kunstwerk bij het bejaardenhuis 'Aan de Breer' te Reuver 
• Hemelvaartsdagfietstocht 2010 in Swalmen – Tour de Pommes; een fietstocht langs fruitbomen 
• Glas in lood; door Wim Heijnen: Ambacht en Kunst in de wereld van de glasschilderkunst 
• Hotel-café-restaurant 'De Zwaan' aan de Rijksweg te Swalmen; door Lou Moonen 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 9 mei 1724 
• Beuk; een dialectgedicht van Riky Simons-Julicher 
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (17) 
• Uit de oude doos; woonhuisfoto van Peterke Cramers en Mieke Ottenheim, Bussereindseweg Beesel, 

1932 
• Historische muurnis met Mariabeeldje; door Jan Coopmans 
• Analfabetisme in Swalmen eind 18e eeuw; Pieter Simons heeft de gegevens verwerkt in een verslag 
• Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (2); herinneringen van 27 november t/m 29 november 

2010 no. 3 

• In memoriam Jo Thijssen 
• Bezoek provinciaal bodemdepot 28 mei met enkele leden van de werkgroep Archeologie; een verslag 
• Oproep: werkzaamheden rondom de kasteelruïne De Ouborg; vrijwilligers gevraagd 
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (18) 
• Dierbaard oord (vervolg); van Nepomuk tot Lambertus; door Piet van Buggenum 
• Uit en thuis; Bakhei kapelke 
• Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (3); herinneringen van 30 november t/m 12 december 
• Troep; dialectgedicht van Riky Simons-Julicher 
• Onthulling monumentje Meerlebroek; door Pierre Verstappen 
• Sacramentsprocessie; Jan Ickenroth werkt het verhaal op de CD uit 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 18 december 1725 
• Verslag van de excursiereis naar de hanzestad Deventer en Kasteel Doornenburg; door Pierre Janssen 



2010 no. 4 

• Open Monumentendag 2010; gehouden zondag 12 september in Beesel 
• Arbeidsreglement uit 1850 
• Uit en thuis; muurreliëf pand Koningin Wilminalaan 65 te Swalmen, door Sef Crompvoets uit 1950 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 3 dec. 1726 
• Behoud van ruïne De Ouborg in Swalmen; door Wiel Luys 
• Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (19) 
• Kaal; door Riky Simons-Julicher 
• Cultuurhistorische landschapselementen in Belfeld (4); de grens gemarkeerd door Twan Ernst 
• De netuur dun biej de deur; dialectstuk van Els Janssen-van Avesaath 
• Oorlogsdagboek Christina Maria op het Roodt (4); herinneringen van 13 december t/m 21 december 
• Van een Swalmenaar die naar Rome trok; door Jan Ickenroth 
• Uit de oude doos; familiefoto van 2 september 1928 te Belfeld; het bruidspaar Jacobs-Bloemers 
• MHVS-archief; een gedicht van Corrie Janissen 
• O.L.Vrouw, hulp in alle nood; Mariabeeldje in het kapelke van Geloo, te Belfeld 
• Werkgroep Limburgse Klokken en Uurwerken; door Henri Smeets en Walther Brouns 


