
2018 no. 1 

 Uit de vereniging: Kerstwandeling: Gerard Jonkman vertelt over De Vuilbemden, het leefgebied voor das 
en bever. 

 Uitstapje naar Industriepark Nord te Duisburg op 23 mei; een voormalig hoogoventerrein. 
 De MHVS blikt terug op de hoogtepunten van 2017. 
 Het Mortelplein, ons voetbalveld en wielerbaan; Bert Heijnen en het ludiek protest tegen de zandbergen op

het Mortelplein, in gebruik als 'sportpark' door de jeugd. 
 't Is mer DES se 't wèts! Annelies Hermans haet get Biejeingezeumerd oet aje DESSERTJES. 
 Verpachting Weerderhof 1865 (Beesel) door Wim Hoezen. 
 Uit de oude doos: huwelijksfoto familie Nieskens-Evers uit 1929; aangeleverd door Corrie Janissen. 
 Ein nuuj rees Peries-Amsterdam mit aaj ottoos inj april 2018, doorkóms door Zjwame; Wim Geraedts. 
 Interview met Jeroen Steijlen van Stichting Emmaus Perspectief en Riky Simons-Julicher en Gerry 

NijssenSeverens. 
 Witte zökskes; vraoge euver ein foto oet 1961 mit allemaol ein klèdje en witte zökskes aan; Riky 

SimonsJulicher. 
 Leuk om te bewaren (9): een opleiding tot dienstbode (in juli 1938) van Genoveva Janssen. 

2018 no. 2 

 Uit de vereniging: Opnuuj 'ne gesjlaagde aovindj euver Zjwamer Biejname, door Annelies Hermans. 
 De sacramentsprocessie van Asselt, een verhaal van Jan Coopmans. 
 Straatvoetballers uit Offenbeek; foto gemaakt in 1958, onderling tournooi van Jong Nederland. 
 Kruisbooggezelschap 'De Vrijwillige Schutters' opgericht in 1931 en bestaan tot ong. 1957, samengesteld 

door Els Janssen-van Avesaath. 
 Motorzaegening in Grubbevors; Herman Bors vertelt wat er gebeurt bij een 'motorongeluk'. 
 Uir de oude doos: 5e klas leerlingen van de Maria Gorettischool uit Reuver, 1956-1957. 
 Het Rijke Roomse Leven van Pieter Simons en de veranderingen in de loop van de tijd. 
 Een huwelijk uit 1884 van Maria Elisabeth Crins en Peter Jan Dorssers; door Wim Hoezen.
 Leuk om te bewaren: het trouwboekje van Theodorus Derks en Anna Jacobs, 26 mei 1914. 
 De sjtraot nao de bós; door J.H. Franssen geschreven in oktober 1945, de Bosstraat Swalmen. 

2018 no. 3 

 Uit de vereniging: Annelies Hermans en Open Monumentendag Swalmen op zaterdag 8 september: bij 
Ghyczy (hoogwaardige meubelen), WEPA (voorheen van Houtum) en de MHVS. 

 Herm Geraedts en een lezing over het boek: 'Natuur voor elkaar in het Grenspark Maas-Swalm-Nette'. 
 Vooraankondiging van de archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober a.s. 
 Metaalbedrijven in Reuver per 05-08-1968, samengesteld door H. Thissen. 
 Kunst in Boukoul; door Luc Simenon beschreven kunstwerk '4 jaargetijden' bij Boven Boukoul 48. 
 Interview mit Ricks Wuts, 'Doe-Het-Zelf'; door Annelies Hermans. 
 'Om de zekere jaren' draaksteken; Wim Crins legt uit wat het inhoudt. 
 Uit de oude doos: foto van de familie Teunissen, afkomstig van Herm Verlinden. 
 Militieplichtigen Belfeld jaargangen 1836-1838; door Wim Hoezen samengesteld. 
 Het monument voor de oorlogsslachtoffers van Swalmen op het RK kerkhof Bosstraat te Swalmen; een 

overzicht van alle slachtoffers.  
 Zo was het (13): twee foto's van de Past. Vranckenlaan Reuver 100 jaar geleden en nu. 
 Leuk om te bewaren (10): twee foto's afgedrukt als 'Carte de visite' uit 1895: echtpaar Antonius Steeghs en

Maria-Catharina van Tegelen. 
 Aanvulling artikel Kruisbooggezelschap 'De Vrijwillige Schutters' (zie 2018-2). 
 In de 'sjaersjtool'; Thei Derks over zijn overgrootvader Gerardus Jacobs, 'hoeskapper'. 



2018 no. 4 

 Uit de vereniging: De wolf terug in ons land? Interessante lezing van Wim Tegels. 
 Foto's zorgentrum St. Jan Baptist, halfjaarlijkse wisseltentoonstelling van foto's uit archief van MHVS. 
 Nacht van de Nachtwandeling 27 oktober j.l. Hoe donker is het? Een verslag. 
 Revues van Hercules; door J. Ickenroth. 
 Huwelijksafkondigingen te Belfeld 1808-1840; Wim Hoezen legt uit. 
 Uit de oude doos: leerlingen van juf Sieben, schooljaar 1949-1950 in Boukoul. 
 Gemengde Zangvereniging Swalmen (1); Els Janssen-van Avesaath schrijft 't op in twee delen. 
 Zo was het (14): bibliotheek Mortelplein, jaren '90 en wooncomplex Daelzicht in 2013. 
 De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt; bericht van zaterdag 5 januari 1957 en 

zaterdagen 3 en 10 september 1955. 
 Leuk om te bewaren (11): 2 ijzeren schoenlepels; van P. Baghus-Heynen en Jac. Vaessen-Hamakers. 
 Etalageproject Boerenleven in Reuver; de ingerichte etalage van de voormalige apotheek a/d Rijksweg. 
 Good veurnumme; kersgedich van Lisa Naus en kerswins van de redaksie. 


