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Activiteit:  Lezing door Sjef Maas over ‘De Wederopbouw in onze Mijnstreek na de Tweede 
  Wereldoorlog’ 

Wanneer:  Vrijdag 29 oktober 2021, 15:00 uur  

Locatie: Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard 
 
 
 
 

 
Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw.  
Op de Odasingel ter hoogte van theater VOLT (Odasingel huisnuumer 88) ziet u aan  
de overkant het wooncomplex Oda Park.    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”. 
 tel.nummer beheerder: 0617234329 
 

  
Graag nodigen wij u uit voor de lezing De Wederopbouw in onze Mijnstreek na de Tweede 
Wereldoorlog door Sjef Maas. Deze lezing zal plaatsvinden op vrijdag 29 oktober om 15:00 
uur.  
 
Wij kennen in ons land thans woningnood. Starters kunnen geen woning kopen, omdat kosten 
daarvoor de pan uit rijzen. We leven in een welvarend land, maar daarmee wordt de huidige 
woningproblematiek niet opgelost.  
 
Dat was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog fundamenteel anders. Er was geen 
bouwmateriaal beschikbaar, zelfs werkkleding voor de bouwvakkers was (nog) niet te 
krijgen. Ondanks alle ontberingen móest er stevig aangepakt worden om ons berooide land er 
bovenop te helpen. Krasse besluiten werden door onze regering (nog in ballingschap in 
Londen) genomen om de (vooral economische) motor in ons land weer op gang te brengen.  
Landelijk, maar ook in onze regio werd er stevig gebouwd. Zowel door woningverenigingen, 
gemeenten en (ten dele) ook door de mijnondernemingen.  
 



Deze lezing schenkt aandacht aan dit onderwerp. Ook zullen enkele typische woningen, die 
meteen na de oorlog gebouwd werden, getoond worden.  
 
Mijnbouwhistoricus Sjef Maas Heeft als bedrijfsarchivaris gewerkt bij de NCIV, de koepel voor 
Woningcorporaties. Tijdens zijn werkzame leven en ook daarna heeft hij vele publicaties 
geschreven over volkshuisvestelijke aspecten en de historie van de voormalige Limburgse 
Mijnindustrie.  
 
Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom! 
In verband met de huidige Covid-19 maatregelen verzoeken wij u zich van tevoren aan 
te melden bij de voorzitter van onze Kring Rob Pernot alleen via e-mail: pernot-
props@hetnet.nl. 
 
Ook dient u te zorgen voor een geldige toegangsbewijs door middel van QR-code of 
anderszins. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Rob Pernot, voorzitter      Helmi van Bergen, secretaris
  
   
   
 

                                                
                    sponsor van Kring De Westelijke Mijnstreek van het LGOG             
  
 


