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Lezing “September 2019 de Westelijke Mijnstreek 75 jaren bevrijd?!”  

door Mia Alberts, Peer Boselie, Jac. Lemmens en Mariek Pernot (i.s.m. LGOG 

Kring DWM, De Domijnen, HV Nieuwstadt en Vereniging Sittards Verleden) 

Wanneer: Donderdag 24 oktober 2019 om 19.30 uur 

Locatie:    Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard, tel.046-4519617 

 

 

Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Staande met het gezicht 
naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. 
bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”. 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de lezing “September 2019 de Westelijke Mijnstreek 75 

jaren bevrijd?!”.   
 

Op 4 september 1944 werd bevrijd Mesch het eerste kerkdorp van Nederland. De bevrijding van 

Zuid-Limburg verliep redelijk voorspoedig. Op 14 september Maastricht, 18 september Sittard en op 

29 september Holtum en Nieuwstadt. Na de bevrijding van Sittard e.o. viel de opmars van de 

geallieerden min of meer stil. Een bijzondere periode brak aan voor de bewoners van Sittard en 

omgeving: voor de vanuit Limburg naar elders getransporteerde Joden en Sinti, voor de 

verzetsmensen, voor de bevolking van Nieuwstadt, voor de bewoners van de Selfkant en voor de 

Sittardse bevolking begon de zgn. granatentijd. 

 

De sprekers schenken achtereenvolgend aandacht aan de Joden- en Sintivervolging (Jac.Lemmens), 

het verzet Susteren e.o. (Mariek Pernot), de evacuatie van Nieuwstadt (Mia Alberts) en de deportatie 

van de bewoners van de Selfkant (Peer Boselie). 

 

Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door het duo Sonidus: Iris Köhlen-van Cleef (fluit/piccolo) 

en Suzanne Welters (sopraansaxofoon/altsaxofoon). 

 

Korte introductie sprekers: 

 

Mia Alberts, woonachtig in Nieuwstadt en bestuurslid HV Nieuwstadt heeft o.a. een vraaggesprek 

gevoerd met een ooggetuige van de evacuatie. 



Peer Boselie, stadsarchivaris gemeente Sittard-Geleen. 

 

Jac. Lemmens, archivaris gemeente Weert en de Weerter ommelanden. Hij is o.a. zeer actief met het 

(laten) plaatsen van Stolpersteinen in Limburg.  

 

Mariek Pernot, kleindochter van verzetsman Sef Pernot. Zij heeft uitgebreid onderzoek verricht naar 

de verzetsdaden van haar grootvader en zijn verdere leven na de gevangenneming door de  

Nazi’s eind 1944. 
 

Met hartelijke groet, 

 

Helmi van Bergen, secretaris LGOG Kring DWM 

Marijke Geilen, secretaris VSV (Vereniging Sittards Verleden). 
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