
2012 no. 1 

• Van de redactie; uitleg over de foto's van de nieuwe kaft - Dak boven ons hoofd; verhuizing van onze 
zustervereniging - Boeiende lezing over de Bokkenrijders op 26 april a.s. 

• Presentatie ‘Zal ich dich ’ns get zègke’ op zaterdag 26 november 2011; een verslag hiervan door Riky 
Simons-Julicher 

• Excursie pannenfabriek Monier op 3 november 2011; fotocollage 
• St. Elisabethshof; Gerard Jonkman verhaalt wat er zoals is gebeurd tussen 1994 en heden 
• Kerstwandeling 2011; Annelies Lucas heeft genoten 
• Lezing: Soldaten voor Napoleon op 31 januari j.l.; Thei Derks geeft een verslag van deze boeiende lezing - 

Wie helpt met het opbouwen van een geluidsarchief? 
• Wandelnetwerk Knopen lopen in de gemeente Beesel; Wiel Luys legt uit 
• Ommetje Natuurlijk Asselt; Harry Cuypers en zijn natuurbeleving 
• Wilgeketjes; dialectgedicht van Riky Simons-Julicher  
• Flora en fauna (22); de paardenbloem 
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (21) 
• Het ontstaan van de Beeselse Harmonie; Frans G.J. Geerlings zocht het uit 
• Heijerkepelke in buurtschap Heide te Swalmen; Piet van Buggenum neemt ons mee 
• Inleijing: euver Sjlechter Maan, Karel de Grote, Wodan en Naoh ...(1); door Wim Geraedts 
• Uit de oude doos; ouderenkoor foto carnavalsmiddag in jeugdhuis Gevaren uit 1971, van Johanna Cox-

Geraedts 

2012 no. 2 

• Wiel Luys winnaar van de Guillonpenning; door Leo Verhart 
• Hemelvaartsdaagfietstoch; ein gedich van Riky Simons-Julicher hiejeuver 
• Open Monumentendag 2012: Groen van Toen; vooraankondiging 
• Wandelnetwerk in gemeente Beesel geopend op zondag 22 april; verslag door Pierre Verstappen 
• Mariakapel, nabij de St. Leonardushoeve te Belfeld; Jan Coopmans vertelt 
• Boomfeestdag 21 maart 2012; Ida en Lieke uit Boukoul vertellen hierover 
• Uit het leven van onze voorouders; procesverbaal van 9 november 1723 
• Flora en fauna (23); de Korenbloem 
• Wandelen in Swalmen en omgeving; Natuurlijk Roemond en Dagblad de Trouw weten het ook 
• Zomerlaeve; dialektgedicht van Els Janssen-van Avesaath 
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (22) 
• Harmonie Kunst na Arbeid Belfeld; een verslag van Thei Derks 
• Euver Sjlechter Maan kóm ich neet oetvertèld...... (2); vervolgbelevenissen van Sjlechter Maan 
• Maria Kleuterschool te Swalmen; een verslag van Els Janssen-van Avesaath 
• Kennen we die nog?; onze oud-voorzitter Hans Heynen 
• Oorlogsmonument onthuld in Heerenveen voor achttien Midden- en Noord-Limburgse kindjes  
• Uit de oude doos; foto van 't 50-jarig huwelijk van Peter Johannes Willemsen en Helena Crins, 1893.

2012 no. 3 

• Johanna Cox-Geraedts erelid van de MHVS 
• Nieuws uit de monumenten hoek; verslag door Henri Smeets 
• Open monumentendag 2012: Groen van Toen; verslagen van Swalmen en Beesel 
• Jaarlijkse reis HVMS op 23 juni 2012; verslag van Thei Derks 
• Een monument voor de kleibewerkers in Belfeld; Jan Coopmans vertelt hierover 
• De schoenen van vader; een verhaaltje uit 1926 
• Flora en fauna (24); de Teunisbloem 
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (23) 
• Harmonie Amicitia Boukoul; een verslag van Wiel Meuffels 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 21 november 1780 
• Oorlogstijd in Swalmen; de oorlogsgeschiedenis 1940-1945 Swalmen door Corrie Janissen 



• Kennen we die nog? Hans Heynen reageert 
• Straatvoetbal in het ´Ruiversveld`; herinneringen door Thei Derks 
• Uit de oude doos; voormalige bibliotheek in Swalmen, foto uit 1992 tijdens het 25-jarig bestaan.

2012 no. 4 

• Het nieuwe jaar; door Toine Wuts 
• Twintig jaar wegenbouwbeleid in het Departement van de Nedermaas; lezing door Guido Corten 
• Lezing over de Tweede Wereldoorlog; gehouden op 9 oktober, door Wiel Peeters 
• Natuurdoedag 3 november j.l.; Fons Nijssen was erbij 
• Sterren stralen boven de Hout; verslag van de achtste Nacht van de nacht 
• Open monumentendag 2012; Luka Leipsig en de klassendag op vrijdag 7 september 
• Herbouw St. Barbarakapel te Offenbeek; voortgangsverslag door Wiel Killaars 
• Fanfare Ons Genoegen en fanfaregezelschap Reuver; een uitgebreid verslag van Jan Ickenroth 
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (24) 
• Flora en fauna (24); het Madeliefje 
• Waordpuzzel; door Corrie Janissen 
• Een opzienbare vinding in Swalmer dakpannenfabriek; lees meer hierover, verslag door Els Janssen 
• Geitententoonstelling op 29 juni 1910 te Swalmen; Pierre van Lier vertelt over een gevonden medaille uit 

1910 en zijn verhaal hierover 
• Sjnee; dialectgedicht van Riky Simons-Julicher 
• Uit de oude doos; foto uit 1927 van de gouden bruiloft van Sjang Bremmers en Anna van Hagen 
• Opening Ommetje 'Natuurlijk Asselt'; een verslag van Herm Geraedts 
• Mariagrot Reuver; een liedje over de Mariagrot 
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 23 februari 1765 
• De historie van het schortje.


