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verschijnt tweemaandel ijks

bij de jaarwisseling 1969 l1g7O

Weer is een van de jaren verstreken, die voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid en
daarmee voor het behoud van de welvaart ín de mijnstreek van beslissende betekenis zijn. Wij
geloven, dat ook 1969 goed is gebruikt en dat er reden is tot optimisme.

1969 bracht in ieder geval duidelijkheid. De 2de Mijnnota maakte volledig duidelijk, dat de
laatste mijnen in Limburg in 197411975 - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - zul-
len sluiten en dat de omschakeling dan zal moeten zijn voltooid.

Onze mijn Julia zal behoren tot de laatste mijnen, die gesloten worden en dat betekent dus
dat Laura & Vereeniging nog ca. 5 jaar ter beschikking heeft om haar eigen omschakelings-
programma te voltooien. Ook wat dat betreÍt, geloven wij dat er reden is tot optimisme, al is er
ongetwijfeld sprake van een moeilijke opgave, die vraagt om inzet van alle krachten.

Men kan het vergelijken met ontdekkingsreizen. De eerste verkenningen, vanuit de vaste en
veilige basis (van de koolwinning) ondernomen naar nieuwe en onbekende gebieden, heb-
ben al geleid tot nieuwe vestigingen. Met anderen, die op de voor ons nog onbekende gebie-
den thuis zijn (partners), zijn bondgenootschappen gesloten. Geleidelijk beginnen deze vesti-
gingen, die nieuwe welvaart moeten brengen, zich te ontwikkelen. lntussen worden weer an-
dere verkenningen naar onbekende gebieden ondernomen.

Zo vertrouwd als de koolwinníng zelf is inmiddels onze elektrische hogedrukcentrale gewor-
den. Ook na de mijnsluiting zaldeze centrale een belangrijke plaats innemen'n de Laura-groep.

Vestigingen, die zich in het afgelopen jaar meer en meer zelfstandig begonnen te ontwikkelen,
zijn met name:

- NV Steenfabriek Nievelsteen, die nu op volle kapaciteit werkt en waarvoor de afzet zich in
het afgelopen jaar zeer bevredigend heeft ontwikkeld;

- NV Laura Motoren, waar in 1970 door uitbreiding van de bedrijfsgebouwen en opstelling
van kostbare nieuwe machines de produktie op grote schaal mogelijk moet zijn van hei
onlangs ten doop gehouden nieuwe produkt, de nieuwe M49 bromÍietsmotor;

- NV Laura Metaal, waar in 1969 een personeelsuitbreiding met bijna 100 man nodig was
om kleine containers en andere nieuwe produkten te kunnen maken en waar het besluit
f lenzen te gaan produceren weer nieuwe aktiviteiten in 1970 inluidt.

Nieuw was in 1969 de start van Pionier Laura NV. ln mei werd de eerste afdichtingsring gepro-
duceerd en in november al de miljoenste. De verdere ontwikkeling in 1970 mag met vertrouwen
worden tegemoetgezien. En intussen werd weer vaste voet verkregen op een heel nieuw ge-
bied: door het besluit tot oprichting van N.V. Laura Karton. Ook hier weer in samenwerking
met partners, die op dit gebied bijzonder goed thuis zijn.

Toch zullen wij de vijf komende jaren hard nodig hebben, want hoe veelbelovend onze nieuwe
aktiviteiten ook zijn, zij moeten nog verder uitgroeien. De streek en ons personeel zijn immers
alleen gediend met solide, goed uitgebouwde en rendabele nieuwe vestigingen, die veilige
werkgelegenheid bieden. Bovendien is die tijd nodig om de problemen van het ,,oudere,, per-
soneel van onze koolwinningsbedrijven te kunnen oplossen.
Het is daarvoor van het allergrootste belang, dat de,,jongeren" in die jaren de mijn trouw
blijven ! wanneer zij hun medewerking op die manier blijven geven, helpen zij mee de pro-
blemen van deze streek op te lossen: eerst voor de wat ouderen, maar daarna ook voor hun
eigen generatie en voor de nog jongeren, die na hun om werk komen vragen. wij geloven, dat
het dringende verzoek aan de jongeren niet voortijdig de mijn in de steek te laten, volledig ver-
antwoord is en dat zij er zelt niet door in de zorgen zullen komen te zitten later.

Uit het voorgaande komt één ding heel duidelijk naar voren: dat wij alleen gezamentijk de pro-
blemen zullen kunnen oplossen en dat het onze gezamenlijke taak 

"n 
r"ruit*oordelijkheid is.

Wanneer iedereen het zo opvat, geloven wij dat sukses en Uw aller toekomst verzekerd zijn.

wij wensen U en Uw gezinnen prettige Kerstdagen toe en in 1g70: geluk en voorspoed!

de direktie

dondeÍdag 30 oktober was ZKH prins Claus te
gast op de mijn Julia. HieÍbij bracht hij ook
een ondergronds bezoek aan de mechanische
pijler 14a. Op de foto hiernaast zien wij de
prins bij het verlaten van de toevoergalerij van
deze pijler. (zie ook het artikel op de pagina,s
119totenmet121). ir. W. P. Teeuwisse B. van Slobbe


