
2015 no. 1  

• Uit de vereniging: Nacht van de Nachtwandeling op 15 november 2014 in het Groenewoud  
• Kerstwandeling: Charles Konings wandelt mee via Turfheide-Waterloo-Landgoed Heidenheim  
• Welk verband bestaat er tussen de druïde van Stonehenge en de apotheek in Swalmen? Twee boeiende 

lezingen gegeven door Jules Vallen  
• Verdwijnt het enige religieuze erfgoed van Offenbeek? Een noodkreet over de sluiting van de 

Offenbeekse Fatimakerk; Jan Jacobs lucht zijn hart  
• Bijenhotel: uitleg over hoe meer bijen in uw tuin of op uw balkon te krijgen  
• Wecken op de nationale efgoedlijst geplaatst; Jan Geerlings licht ons hierover in  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (33)  
• Uit de oude doos; 25-jarige huwelijksfoto uit 1924 van echtpaar Tosserams-Theeuwen uit Belfeld; foto van 

Nettie Niesen  
• Archeologische begeleiding op de Markt in Swalmen bij het vervangen van grond die bomen de gewenste 

groeimogelijkheden moet geven; Pierre van Lier maakt hierover een verslag  
• Pasen, een oer-christelijk feest? Hans Simons legt uit wat dit feest precies inhoudt  
• Stoomdakpannenfabriek Kluytmans, Dobbelaere & co. De beschrijving van het boek, geschonken door 

Thei van Dael (zoon van Sef) over het werken bij deze fabriek  
• Het verblijf in Noord-Nederland; gedicht van mevrouw A. Hessels-Huitema over de Limburgse evacués 
• Nieuw Maasveer Kessel-Beesel per 6 december 2014; Jan Geerlings schrijft hierover  
• Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -F-. 

2015 no. 2  

• Gerard Jonkman 25 jaar secretaris  
• Bij het vertrek onzer Limburgse evacués, zomer 1945: een gedicht  
• In Memoriam Wiel Meuffels en Sjra Leppers  
• Hemelvaartsdagfietstocht op 14 mei van Swalmen naar Wassenberg; een foto-impressie  
• 'Lieëwer zakeluuj oet miene sjoeëltied: een dialectverhaal  
• Leuk om te bewaren (2): een honderd jaar oud bierflesje, gevonden door mevrouw Engelen  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (34)  
• Oorlogsdagboek van een 18-jarige Swalmense uit 1940  
• De bever in Beesel: Jan Geerlings vertelt waar hij is gezien  
• Uit de oude doos; foto van acht (merendeel) Swalmenaren samen in militaire dienst tijdens WOI  
• Nieuwe wandel- en fietsroutes in het Maas- en Swalmdal  
• Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -G- 
• Midzomer: Hans Simons zocht uit wat hiervan de betekenis was en is  
• De Berk: boom door Ab Strijker beschreven  
• Zo was het (5): luchtfoto uit 1925: Offenbeek met aan de Keulseweg de kleifabriek Laumans  
• Een kunstenaarsfamilie uit Swalmen: Wijnand en Pieter Geraedts (zoon) en hun creatieve familieleden. 

2015 no. 3  

• Een verslag van Riky Simons-Julichrer van de Open Tuinendag op kasteel Hillenraad op 7 juni  
• Op 12 september is het boek Vogelpark Beeckerhof – Het Verhaal gepresenteerd: een impressie  
• Leuk om te bewaren (3): insigne landelijke krooncursus  
• Zjwamer Vriejers: 14 jongens en meisjes uit Swalmen en Beesel  
• Kleisjtaekershut: Guus Killaars schrijft over de vondst ervan  
• Uit de oude doos: groepsfoto van Postduivenvereniging 'Pijlsnel' uit Belfeld (+ 1965); foto van Theo 

Janssen  



• Een wijwaterbakje met een geschiedenis:Luc Simenon vond het op de vuilnishoop  
• De bever in Beesel: deel 2  
• Van hot nao haar door 't Zjwaams Waordebook (35)  
• 'Heynen op de Boekoel': Sebastiaan Heynen (1787-1866), in een verhaal van Emile Seipgens 
• Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -H-. 
• De herfstzonnewende ofwel herfstequinox: nieuwsgierig naar de uitleg?  
• Vondst zilveren muntje bij kasteel Hillenraad in Swalmen: door Wiel Luys  
• IJzeren eeuw-tentoonstelling Amsterdam Museum: het vaandel van de R.K. Bond van Spoor- en 

Tramwegpersoneel St. Lambertus uit Reuver/Swalmen: door Jos van Tegelen. 

2015 no. 4  
  

• WOII tentoonsteling gehouden in het Atrium te Swalmen op 10 en 11 oktober  
• Herkomst naam Beesel: door Wiel Luys  
• Natuurschoon en natuurgenot harmonisch gecombineerd in Swalmens zwembad  
• Middelhaover kepelke: Piet van Buggenum en zijn jeugdherinneringen  
• Josje Retera – in WOII in Swalmen omgekomen op 17 december 1944; door Servé Retera  
• Uit de oude doos; foto van 7 dames aan het zwembad te Swalmen; foto van Corry Rosbender  
• Leuk om te bewaren (4): een schoolrapport uit 1957/58  
• Mien eerste Zjwaams; dialectversje plus tekeningen over de letter -I-  
• De kat bij het spek zetten? Over gemengd zwemmen in het Swalmens bad in 1960  
• Zo was het (6) – Luchtfoto Beeckerhof Swalmen, juni 1964  
• Het lied van de klokken: over de St. Lambertuskerk in Swalmen  
• Nostalgies ingelke; een dialectgedicht van Corrie Janissen. 


