
2019 no. 1  

• Uit de vereniging: Kerstwandeling: start- en eindpunt Zuidewijk Spick, langs het Karthuijzerbos naar 
Spickerbroek en buurtschap ‘t Spick, terug door Maalbroek.  

• Vrijwilligers gevraagd voor het Aezel projekt.  
• Jaarverslag 2018 van de werkgroep Archeologie en de succesvolle Nationale Archeologiedagen.  
• Riky Simons-Julicher en Gerry Nijssen-Severens interviewden Thei Peters van PP Recycling Swalmen 

(Plastic&Product Recycling) gelegen: Reubenberg 12 te Swalmen (voormalig pand van Robbelien).  
• Een opmerkelijke vondst in Reuver: een kanonskogel. Wiel Luys gaat op zoek naar meer informatie.  
• Gemengde zangvereniging (2); Els Janssen-van Avesaath beschrijft het verloop.  
• Uit de oude doos: foto K.A.J. elftal uit Reuver uit 1965.  
• De bevers in Beesel (4): van kasteel Nieuwenbroeck naar de Huilbeek; door Jan Geerlings.  
• De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt; bericht van 15 febr. en 1 maart 1958.  
• Vooraankondiging van het verschijnen van het boek van Giel Geraedts (†): de Soepsjtein.  
• Leuk om te bewaren (11): fotokaart van Jan Steeghs, mobilisatie 1916.  
• Boomvalken in de Bakheide te Beesel; door Jan Geerlings.  
• Vier huwelijken die niet doorgingen in Belfeld tussen 1848 en 1862; door Wim Hoezen.  
• Zo was het: luchtfoto van de Bolenberg in Belfeld uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.  

2019 no. 2  

• Uit de vereniging: erelid Hans Simons en een overzicht van al zijn verrichte werkzaamheden.  
• Gerard Jonkman: lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
• Oproep etalageproject ‘herinneringen aan de 60-er jaren’ in de oude apotheek te Reuver.  
• De 39e Hemelvaartsdagfietstocht richting Brüggen en ‘t voormalig Engels munitiedepot.  
• De jaarlijkse thuisslacht: hoe slager ‘Eedje’ ons de winter door hielp. Door Bert Heijnen.  
• De Swalmengidsen: Wim Evers, Henri Smeets, Piet Heijman, Peter van Cruchten, Herm Geraedts en 

Charles Konings.  
• Halfjaarlijkse (wissel) fototentoonstelling in (woon)zorgcentrum Amaliahof en St. Jan Baptist.  
• Huwelijksbijlagen Belfeld tussen 1807-1842. Wim Hoezen zocht het uit.  
• De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt; bericht van 18 febr. en 15 okt.1956.  
• Den Herberg in Belfeld: een pand, een verhaal en rijk horecaverleden; Wim van Diepen/Thei Derks.  
• Uit de oude doos: leerlingen van de Lambertusschool uit Swalmen, 1986-1987.  
• Kutelkemutelke, deel 1: de woordbetekenis van kutelkemutelke; door Paul Bloemen.  
• ‘t Trekpaerd; door Nol Wassen †.  
• Leuk om te bewaren (13): een militair paspoort uit 1915.  
• De overstrooming van Beesel: het snelwassende water drong aan alle zijden op, uit de Limburgse 

Koerier, 6 januari 1926.  
• Zo was het: luchtfoto’s van Reuver: ingang Sportpark en nu Woon- en zorgcentrum Bosdael.  

2019 no. 3  

• Interview Claar en Jean van café ‘de Hoeskamer’ oppe Boekoel; door Annelies Hermans.  
• Uit de oude doos: foto van de 6e klas van meester Bergmans uit 1960-1961.  
• Deel 2: de etymologie (herkomst) van kutelkemutelke; door Paul Bloemen.  
• Reuverse hengelaar Sir Lenssen: een week lang onafgebroken hengelend op de Maas;  

door Sjra Vintcent †.  
• De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt; bericht van 21 mei 1956.  



• Bosomvorming in Beesels Broek: werkzaamheden om het natuurlijk karakter te herstellen/verbeteren.  
• Leuk om te bewaren (14): bidprentje Sigbert Steeghs en Maria Gertrudis Kersten. 
• Zo was het: de Koet in 1996 en het tunneldak van de A73 in 2019.  

 

2019 no. 4  

• Uit de vereniging: Riky Simons-Julicher maakte een verslag van Open Monumentendag 15 sept.  
• Een verslag van Gerard Jonkman over de Nacht-van-de-Nachtwandeling op 25 oktober.  
• Wij verlieten ons vaderland: Lei Litjens vertrok in 1953 naar Australië.  
• Bezel, een authentieke dialectnaam; door Paul Bloemen.  
• De Swalmbode, weekblad voor Swalmen, Boukoul en Asselt; van 19 april en 3, 17 en 24 mei 1958.  
• Leuk om te bewaren (15): een kleerborstel en twee radeerwieltjes van kleermaker Chr. Engels.  
• Uit de oude doos: tafeltennisclub NOAD, Reuver, opgericht in 1950.  
• Van de Pas toet Sjelkesbaek; dialectgedicht uit 2016 van Paul Niessen.  
• Halfjaarlijkse (wissel) fototentoonstelling in (woon)zorgentrum Amaliahof en St. Jan Baptist.  
• De Mariahoef in Belfeld; door W. van Diepen.  
• De vlottende waterranonkel in de Swalm: wat te doen aan haar toestand? Door H. Tolkamp.  
• Zo was het: foto’s winkel/café Schrijvers (1962) hoek Kesselse weg-Past. Vranckenlaan Reuver (2019). 
• Flora en Fauna – 25: Hulst; door Hans Simons.  


