Huize Loreto in de Tweede Wereldoorlog
door Donné Jaegers
op dinsdag 2 december om 20.00 uur
in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.
In Simpelveld staat prominent het klooster Loreto. In de kloosterarchieven dook het dagboek
van een kloosterzuster op, die schrijft over de laatste maanden van de Duitse bezetting en de
eerste maanden na de bevrijding. Dit bleek dusdanig interessant, dat Donné Jaegers, lid van
de Heemkundevereniging, hiervan de publicatie ECHO uit HUIZE LORETO verzorgd heeft.
Het dagboek is aangevuld met tal van wetenswaardigheden en toelichtingen, waarmee de
historie van de Tweede Wereldoorlog, de opmars van de geallieerden, de bevrijding van
Simpelveld en het klooster van de zusters van het Arme Kind Jezus belicht worden. Ook blijkt
dat de bevrijding van Simpelveld en Bocholtz nog geen veiligheid bracht; de dorpen
bevonden zich nog een tijd in de gevarenzone. Dat is zeer actueel in het kader van zeventig
jaar bevrijding. Tijdens de lezing komen de positie van het klooster en de situatie in
Simpelveld in de oorlog aan bod. Dit wordt geïllustreerd met fraaie voorbeelden van de
prachtige kunstwerken die de zusters maakten.
December cadeaumaand
Zoekt u nog een geschikt geschenk voor de feestdagen? Voor en bij de lezing is het boek over
Loreto te koop. Het is uitgevoerd op A4-formaat, in harde kaft, in full colour en telt ruim 230
pagina’s met enkele kaarten en plattegronden. Het kost €20,-. Andere cadeau-ideeën zijn
onder meer de boeken over de Sint-Gillishof of Hoeve de Hof in Bocholtz of het boek over de
manuscripten van omstreeks 1600 van pastoor Dydden.
De boeken zijn ook te koop, in Simpelveld bij W. Wierts, Romeinenstraat 40; L. Wolters, Dr.
Schweitzerstraat 4; Readshop, Kloosterplein 42a; in Bocholtz bij Fam. Hamers, De Baan 52;
Sigarenzaak Laval, Dr. Nolensstraat 25; voorts in de Kloosterboekhandel Wittem en in de
winkel van Museum het Valkhof te Nijmegen. Zie ook: www.DeBongard.nl.
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.
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