
 

2007 no. 1  
 

• Open dag MHVS op zondag 4 maart; Els Janssen-van Avesaath laat ons meegenieten  
• Bleuj; dialektgedicht van Riky Simons-Julicher  
• De mening van...(4) Gonnie Perrée; mien leefste Zjwame  
• Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (24); Beeselsbroek  
• Kerstwandeling: op weg naar de monding van de Swalm; door Gerard Jonkman  
• Down under; een reisverslag van Marjan Blom over de natuur in Australië en Nieuw Zeeland  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (4)  
• Uit de oude doos; leden foto uit 1962 van 'de Zonnebloem', afdeling Swalmen  
• Flora en fauna (11); padden  
• Museum Asselt. 

 
2007 no. 2  
 

• De mening van… (5) Marij Pilz-van Elven; Swalmen, dorp aan de rivier  
• Hemelvaartsdagfietstocht; nieuwe natuur voor asfalt; via de Bosstraat naar de Prinsendijk, naar Hoeve 

Waterloo, het ecoduct Waterloo (natuurbrug over de A73-zuid) en door Swalmen ter hoogte van 
Genoenhof uitleg over archeologische opgravingen, bij Schaarbroek verder fietsend in de vertrouwde 
omgeving van Boukoul  

• Ontheemd; verslag van Piet van Buggenum over de evacuatie naar Groningen in januari 1945 -  Oproep!  
• Inrichting tunneldak A73 te Swalmen  
• Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (25); de Swalm richting Groenewoud en de struiken en kleine bosjes bij 

boerderij 'de Hout'  
• Nu … of nooit meer; Zjwaams Waordebook in herdruk  
• Van hot nao haar door ’t Waordebook (5)  
• Uit de oude doos; groep kleuters uit 1963-1964,feest op de Maria kleuterschool aan de Boutestraat  
• Flora en fauna van Swalmen (12); de Grote Bonte Specht  
• Asselt, beschermd dorpsgezicht; verslag van Els Janssen-van Avesaath over de toewijzing van Asselt tot 

beschermd dorpsgezicht  
• Keramiekcentrum Tiendschuur te Tegelen; bezoekverslag van de werkgroep Redactie  
• Zomer 2006-1, zomer 2006-2; twee dialectversjes over de zomer door Riky Simons-Julicher  
• Uit het leven van onze voorouders  
• Zo doof als een kwartel?; een uitdrukking die sinds de 16e eeuw bekend is.  

 
2007 no. 3  
 

• De mening van… (6) Herman Geraedts; Parallelweg, mooiste plek om te wonen  
• Weerzien met Groningen; verslag van Piet van Buggenum nadat hij na 58 jaar zijn evacatiestad Groningen 

heeft weergezien  
• Van hoofdgeld, beestenschat en andere lasten; het gebruik van schatlijsen voor genealogisch onderzoek, 

lezing door genealoog Chrit Klerken  
• Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (26); de bossen van Hillenraad  
• Verhaal bij een bidprentje; Mgr. Evaristus Kuypers  
• Van hot nao haar door ’t Waordebook (6)  
• Fietsepaadkuns; gedicht van Riky Simons-Julicher  
• Uit de oude doos; familiefoto (in Wieler) voor het huis van de familie Kuypers-Loven van pater Evaristus 

Kuypers  
• Flora en fauna van Swalmen (13); de eekhoorn  
• Uit het leven van onze voorouders  
• Sarah’s wereld; een educatief spel over duurzaam leven op speelse wijze uitgelegd aan kinderen van 

basisschool De Mortel. 
 



 

 
 
2007 no. 4  
 

• De mening van… (7) Hans Simons; de gevolgen van de aanleg van de A73  
• 75 jaar Reuverse Orkest Vereniging ROV (2)  
• Wintjervlinders; artikelke van Wim Geraedts euver wintjervlinders  
• Radio in oorlogstijd; een onderzoek naar de geschiedenis van de radiotoestellen in de Tweede Oorlog in 

Limburg. Een verslag van Gidi Verheijen  
• De reünie (1994); samenkomst van vijf oud klasgenoten in café De Zwaan in Swalmen om te praten over 

een klassenreünie, door Piet van Buggenum  
• Voormalig station Belfeld krijgt prioriteit; Twan Ernst over het voormalige station in Belfeld  
• Uit de oude doos; foto bij de watersnood in 1926 op het oude kerkhof  
• De Schei of De Hof tot Lewen en de oorsprong van Reuver; een van de belangrijkste boerderijen van 

Reuver, een verslag van Wiel Luys  
• Uit het Venloosch Nieuwsblad en de Venloosche Courant -  1907  
• Papier; over papierfabriek Gebrs. Van Houtum in Swalmen  
• Sjoon plekskes in en róndj Zjwame (27); de Aoleberg (of Donderberg) tussen Rijkel en Rookhuizen; op de 

grens van Swalmen en Beesel  
• Uit het leven van onze voorouders  
• Wist u dat...: de raaf  
• Nach vanne Nach; gedicht van Riky Simons-Julicher  
• Flora en fauna van Swalmen (14); de hazelaar - Van hot nao haar door ’t Zjwaams Waordebook (7)  

 


