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Activiteiten november:   
Dinsdag 8 november koffie uurtje Luciushof 14.00 uur 
Woensdag 16 november bezoek aan Breifabriek Maricienne 
Donderdag 17 november lezing over “gastarbeid in het mijnbedrijf” Luciushof, 14.00 uur 
 
Bezoek Maricienne, 
16 november brengen we weer een bezoek aan Maricienne. 
U wordt ontvangen met een heerlijk stukje gebak, koffie of thee en kunt genieten van een 
prachtige modeshow. De mannequins showen een draagbare collectie, het is weer volop 
genieten. 
Opstapplaatsen: Heerlerbaan bij de Kerk om 14.00 uur 
                        Zijkant Schouwburg, v.Grunsvenplein om 14.15 
Kosten leden €9 en introducee €11 
Overmaken op NL02RABO0149392532 met vermelding Maricienne. 
Er kan niet in de bus betaald worden. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mevr. Truus Gehlen tot 6 november. Telf.0613251601 
P.S. Bij onvoldoende aanmeldingen kan het helaas geen doorgang vinden. 
 

Donderdag 17 november lezing over “gastarbeid in het mijnbedrijf” 

Vreemdelingen zijn er in Zuid-Limburg altijd geweest. Oorlogen brengen Romeinen, 
Spanjaarden en Fransen. Regelmatig zoeken godsdienstige vluchtelingen hier een veilig 
heenkomen. Maar de meesten komen om hier een beter 
bestaan op te bouwen.                                           
Met de komst van de steenkolenmijnbouw komt alles in een 
stroomversnelling. De particuliere mijnen halen hun 
personeel uit Wallonie, Frankrijk en Duitsland. De 
staatsmijnen zoeken personeel in andere delen van 
Nederland. Dit zorgt voor de eerste golf protestanten in dit 
van oorsprong katholieke bolwerk. Tijdens de grote 
geldontwaarding van 1923 in Duitsland blijken veel Poolse 
koempels uit het Roergebied liever naar Limburg te komen 
dan terug te gaan naar het verarmde Polen. Naast de Polen 
komen duizenden Slovenen, Italianen, Oostenrijkers en Hongaren naar onze mijnstreek. In 
Heerlen is in 1930 maar liefst 55% van de inwoners niet in Limburg geboren. In de crisisjaren 
daarna worden de buitenlanders het eerst ontslagen. 
Als na de tweede wereldoorlog de vraag naar steenkool groeit worden nieuwe landen van 
herkomst aangeboord voor voldoende arbeidskrachten. We zien de komst van grote groepen 
Spanjaarden, Marokkanen en Turken. 
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