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• Sjtrakkes; een dialectgedicht van Lisa Naus.
• Uit de vereniging: In Memoriam Nic Douben.
• Voorbereiding voor het 40-jarig feest van de MHVS in oktober.
• Gerichtsprotocollen Beesel-Belfeld (5).
• Time is money, de allerlaatste parlevinker, boek van Jan Peeters over Wim van Hooren en zijn 44 jaar als 

parlevinker op de Maas in Belfeld.
• Bijzondere schenking: keramische bokaal uit 1944 gewonnen door de voetballers van DES.
• De mystieke oorsprong van de uitdrukking ‘Emes de worm zaegene’ door Paul Bloemen.
• Flora en fauna - 29: Hans Simons schrijft over de Vink.
• Ouder- en jeugdbrigadiers Swalmen (‘klaar-overs’) van onschatbare waarde. Interview met Margriet 

Jacobs-Timmermans.
• De Passerhof aan de Aalsbeek in Belfeld, door Wim van Diepen.
• Matthias Wolfers van ‘Belfet’ bij Venlo, door Wim Hoezen.
• Uit de oude doos: groepsfoto VV Hopsjlokkersgezelschap uit 1989, van Jos Crins.
• Eine reus geveld in ‘t brook in Wielder, dec. 2020 door Els Janssen-van Avesaath.
• Zo was het: de Keulseweg in Reuver met de Greswarenfabriek Gebr. Teeuwen, nu het Grescollege.
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• Uit de vereniging: Koninklijke Onderscheiding Herm Gereadts.
• Opschoonactie in Swalmen met de Dorpsraad. Een aankondiging.
• Herenboeren Roermond; op zoek naar een Herenboerderij in Roermond.
• Hotel-Café Juliana in Belfeld voorgoed gesloten, door Wim van Diepen.
• Wandelnetwerk in de Bercken te Reuver, door Wiel Luys.
• Jan Ickenroth en het bezoek van Willem II in Limburg.
• Alle kastelen op een nieuwe website.
• Het sprookje van het hertje en de wilde koeien in ‘het Kerkebroek’, uitgelegd door Herm Geraedts,
• Flora en fauna - 30: De Brem.
• De Middelhof Swalmen: interview van Annelies Hermans met Bertien van Melick.
• De betekenis en de oorsprong van ‘fuuëchele’, door Paul Bloemen.
• 1928 – een opzienbarende ontvoering van Keubke Luijten, door Els Janssen-van Avesaath.
• Wazelvötje: Michael Robert uit Bonn vertaalde een Zjwaams verhaaltje in ‘t Breyellsj Platt.
• De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt: bericht van 15 juli 1967: kerk van het Woord 

Gods en 23 november 1968: pastoor Niessen.
• Uit de oude doos: foto uit 1936, OLS te Grathem, wat Beesel won.
• Zo was het: aan het veer Beesel-Kessel: in 1944-1945 en nu.
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• Uit de vereniging: uitnodiging voor het 40-jarig feest op 6 november a.s.
• Afscheid van vrijwilliger Graad Schoolmeesters.
• Een oproep om 16 oktober a.s. mee te helpen Swalmen schoon te houden.
• De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt: bericht van 21 maart 1959.
• Gerichtsprotocollen Beesel-Belfeld (6).
• Het hertje mag blijven in het ‘Kerkebroek’, door Herm Geraedts.
• Uit de oude doos: klassenfoto 5e of 6e klas van de Heilig Hartschool Swalmen uit 1952.
• Flora en fauna - 31 een duivelse herfst: spinnenwebben, heksenkringen en heksenboter.
• De boerderij aan de Mergelstraat in Belfeld, door Wim van Diepen.
• Van ‘Herberg de Uitspanning’ toet kefee Thijs en Wilma, geweun gezellig!
• De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt: bericht van 10 augustus 1957.
• Get oet de aek dreie, door Paul Bloemen.
• De Antoniuskapel in Reuver, door Jan Ickenroth.
• Leuk om te bewaren (16): margarinekistje van ‘De Crooij’. Geschonken door Jos Alers.



• Herdruk ‘Mien eerste wäördjes’.
• Zo was het: luchtfoto firma Alers-Suilen en bp De Mortel in aanleg.
• RoerOm Energie start collectief zonnedakproject, door Janne Opmeer.
• Kirmes, dialectgedicht van Lisa Naus.
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• Uit de vereniging: een verslag van ons 40-jarig feest, door Angelina Antić-Dijcks en Wilma Jonker-van 
Stelten.

• Verslag van de opruimdag: maak Zjwame sjoon.
• In Memoriam Henk Meuffels.
• Fundering van het oudste kerkje van Reuver weer zichtbaar, door Wiel Luys.
• Flora en fauna - 32: Winterstilte.
• Hadden Belfeldenaren vroeger meer dorst? Door Wim van Diepen.
• Museum Asselt: vraag om hulp.
• Uit de oude doos: schoolfoto van de bewaarschool Reuver ong. 1954.
• Interview met Thijs en Wilma van kefee Wilhelmina, door Riky Simons en Gerry Nijssen.
• Naobersjap in de grenssjtreek, door Paul Bloemen.
• Zo was het: foto’s 6e klas, 1960, Lambertusschool Reuver en anno november 2021.
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