
2014 no. 1  

• Van de redactie; uitleg over de foto's van de nieuwe kaft: 4 kunstwerken uit ons werkgebied  
• Expositie over Tweede Wereldoorlog in het voorjaar van 2015  
• Kerstwandeling 2013; Riky Simons-Julicher laat ons weten in Boukoul e.o. te hebben gewandeld  
• Een carnavalsverhaal van Corrie Janissen over 'de Bezelse draak'  
• Ab Strijker verhaalt over 'de Els'; zijn naam, kenmerken, toepassingen, volksgeneeskunde en meer  
• Uit het leven van onze voorouders; procesverbaal over onenigheid tussen Peter van Vlodrop en Willem 

Linden  
• De vondst van een Franse munt uit 1793; gevonden op de schans Fort St. Brigitte in Reuver  
• Mijn vader Sef Hermans; Annelies Hermans over haar vader, zijn leven, huwelijk en werken in Belfeld  
• Cultureel Historisch Museum Asselt; een kort verslag over het jaar 2013  
• Jos Alers schrijft over de herkomst, productie en het gebruik van de Nederlandse tegel  
• Herinneringen uit Belfeld (3) – Onze vader, geef ons heden..., Sjeng van Corneel van Pau †  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (29)  
• Een nieuwe rubriek- mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -A-  
• Uit de oude doos; statiefoto uit 1954 van de Hopsjlokkers met prins Bert I (Thijssen)  
• Nieuw lindebomen geplant langs de kasteelgracht van kasteel Nieuwenbroeck te Beesel  
• Kadasterinformatie is openbaar; Wiel Luys licht ons hierover in  
• Leuk om te bewaren (1): een getuigschrift smedenbankwerken uit 1943. 

2014 no. 2  

• Terugblik lezing Maaslijn door Pierre Verstappen  
• 'De Meysberg', een film van Peter Crins; Annelies Hermans is erbij geweest....lees maar 
• Open Monumentendag Swalmen; vooraankondiging van deze dag op 14 september a.s.  
• Fietstocht Hemelvaartsdag op 29 mei; Lia Jans-Linssen heeft met veel plezier meegefietst   
• Koninklijke onderscheiding voor Riky en Hans Simons  
• Jaarlijks uitje actieve vrijwilligers van onze vereniging; drukkerij Bongers en Zuidewijk Spick werden 

bezocht  
• 't Laeve op 't Lank, vruger in Geloë; Jan Coopmans verhaalt over zijn jeugd  
• Uit het leven van onze voorouders; procesverbaal van 11 maart 1765  
• Uit de oude doos; foto van de Katholieke Jonge Vrouwen (KJV) uit Reuver, foto van Wies Bergs  
• Nieuw natuurgebied nabij de Lommerbergen  
• Stichting Beesels keramisch erfgoed vertelt wat ze allemaal doen  
• Uit het leven van onze voorouders; een procesverbaal van 23 juni 1723  
• Herinneringen uit Belfeld (4) – Geluk bij een ongeluk..., Sjeng van Corneel van Pau †  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (30)  
• Onthulling bord buurt Panneoven; door Wiel Luys  
• Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -B-  
• Vondst Schrägrand urn; in Wieler gevonden en Wiel Luys was erbij. 

2014 no. 3  

• Wat gebeurt er bij Herberg de Bos? Herm Geraedts vraagt zich dat bezorgd af  
• Fietstocht langs de Nette op 30 augustus door 11 dapperen  
• Monumentje voor veerramp bij de Maas in Beesel; Jan Coopmans beschrijft de trieste aanleiding  
• Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -D- 
• Vertellingen uit de 19e eeuw; 'Ezel aandrijven', Sjeng van Corneel van Pau †  



• Uit de oude doos; foto familie Leppers-Winckens uit Swalmen tijdens hun gouden bruiloft in 1925  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (31)  
• Windjkrach ach; dialektgedichtje van Riky Simons-Julicher  
• De Oberskapel – Kapel van 'de bewening van Christus' te Boukoul; door Piet van Buggenum  
• 'Alleen de nachtegaal...'; Rob Dijcks schrijft over het leven van zijn Russische oma uit Beesel 
• Zo was het (3) – Ruiversveld uit 1946. 
 

2014 no. 4  

• Monumentendag 2014: bakhuisje Rijkel; door Wiel Killaars  
• Verslag van de gehouden Open Monumentendag Swalmen op 14 september door Luc Simenon  
• Beesel groenste dorp van Nederland 2014; Jan Geerlings was er bij  
• 'Hulende wölf oppe Pruse bos'! Sprookje of toekomstmuziek? Wiel en Angelique Aelen-Giesen vertrouwen 

er stiekem op  
• Uit de oude doos; foto van 10 muciserende dames uit 1933/1934, foto van Truus Hendrikx  
• Luis in de pels: Toine Wuts neemt afscheid bij de Milieufederatie  
• Spelen, vroeger!, Sjeng van Corneel van Pau †  
• Mijn ouderlijk huis; Nettie Niesen schrijft een boek over haar ouderlijk huis aan de Mergelstraat in Belfeld  
• Jeneverbes; Ab Strijker weet ons er veel over te vertellen  
• Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -E-  
• Zo was het (4) - Martin Giessenplan Swalmen, juni 1964  
• Voedselbos Sualmana – een informatief stukje over natuur in Swalmen  
• Verplaatsen Beeselse molen De Grauwe Beer, Jan Geerlings stond erbij  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (32)  
• Kerstmis, feest van een nieuw begin; Hans Simons verklaart de oorsprong ervan 
• Aadjaorsdaag; dialectgedicht van Riky Simons-Julicher. 


