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Wat er leeft in Elsloo
Zondag 31 auetEtus sp@11 het eelste eutal van voef
balvere.ieinc Haslou de latste oefenwedstrijd voor
het nieuwe seizoen ea wel teeen Rapial Om hati via
op her Haslou lerrcin. Vooráfsaan.le E4 deze we4-
siriid sDêelr H6lou oh h€lf rwe een oelenwedstdd
tegèn Bude. Het derde efltal speelt horgen zatedag
de eerste w€dltrijd voor de K.N.V.B. beker têgen
C,O,V, om 5 op het Haslou-teuein
Gezien de goede lesultaten in het oefenproglamma,
saàt Voelbálvêrenisirg HesloLr de kohende .ompe-
lirie vol verrrouwcn LeÊemoc'. Dádbii rekênr mPn
er @k op, dat de supporiels wèer in grcte getále
aanwezig zlllen zijn bm de spelers aan te moeahgen;
die alls zurlen doen om dê kijkes vo aantrekkelijk
voetbal tê laten gerueten.
Dê LV.N., rerenicing van naLuurbeshemins. áJdte-
line Elsloo. houdl op zondac ? sepl€nber as een
excus:e in heL Ddikerboq en SpaLbekerbos. Iede!-
een, dus ook niel leden, kllffen as deze excursie
deelnêmen. Men dient dan om 14.30 uur adwezte tê
zijn bï de spoorwegovergag te SNeykhuizen
Àls edste rcactie op ons scbrijveÈ in de vodge Weg-
wiizer. waarin Mi de leers qoeceh om over zál<pn.
di ;  hen op hel  har l . lagen. eers dê ppn op her Dapier
re zellen. ontvinsÊn wii een bnaf vd de heer E. B
(vol ledia;  naam;n adrès bir  ondê.ge re kende bekend '
die het Elsiose uitsadsleven, sp<iaal l.oor de jeugd
ad de ode stelt. F. B. schiift als vorgt:
Het uitFaanê]êven in EIst@ is" oh de waarheid te
assen:-wêrdeloG. Elsloo bez L \ êr ddszêlen waár
alÉ;n beÍ kemis en camavai wai iÊ doen ,s zijn
onze kastelei$ Du werkelijk zo kortzichtig, oI wiuen
ze niet vooruit zien? De danvaalhouders beseffen
ni€t dat ze niet aueen teD nadere vm zichzelf, maar
ook ten nadele vu de gewone café's hier tê. plaaise
werken. Dê jêugd gaat nu immers buiten Xlsloo uit
en haakt dae vrienalen en vriendideD. Indien dezê
seDera$e ouder is zal zji ook buiten Elsloo haar vet-
ier aeken. lleren dansTsalhoudeÍx dênlr eraan, de
setrerar ie di"  nu ju l l ie.áfés bezoekr,  zal  ooi l  u i ls ter
;en en wie nu de:eugd helt, heefl dan de loekomst
Dê dseaalhouders ziin nos stèeals ve hening dat
zii eeD orkest moeten betalen van hetgeen dê tap op-
b;engt. Maàr dan hebbÊn zij het sràndioos mis. De
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Wat DE PANTER biedt verset
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enteoselden moeten deze kosten voor zeker 80%
dekke;. ftouwens een orkest is niet srdkt nodig, een
soede d'scothÊêk en disc-jockev lrpkken oveml volle
;alen. wMr dán " lshLs 

pen l :chtê cnL ee geheven
wor.h, zeat dê 

_êugd oon nos war Beld over hepfl
om een verÍ.ssins in setqe vom dm ook, tê cèbrui'
ken. llet eniae wat een dmwlhouder nod'e hèeÍl
is waL mo"d en zon kleine 1000 gulden, die echlec
laGr weer snel terug verdieÍld zijn. It€t is mogeUik
clàt de aste twee of drie avondên een kl€in verlies
Êetedên wordr. ohdár dc jeued êer.t 4jn loop nau
Elsloo vi rden moeL Dir  is  n iet  zoÍ  problcem als hên
met enkêle soede orkesten beernt.
Ardus alê blièf van de heer & B. We drukken deze
bÍiet hier voorlopig nog zonder commeniaar at. We
zouden het echler op prrlq s'êllen or de mening !án
heêrderc ieusdrse e" ook oudêrê ElsLonaJea ovêr dit
onoewenj te veinenen. Ifldneer biukr dar hel prc-
bleem, dór F. B. a4 de ode cesield, werkelijklegft
in oEe semeente, dan zulen s iJ dslop zo spoêdig
moeel i rk-rêruskorpn, waalbl  náruul i , ik  ook da hÈ
ren dmaalhoudpr. ên kásrêleins ruÍsc}'oots de
gelegenheid krr jeên hun slandpul  náár . rnren le
É.cnnen. I. Pc(eF"
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2 BI. ERWTENSOEP

3e blik gratis
Gr. pot KNAKWORST nu

rO PENNYWATELS ...

I Liter ÍIacon
WASVERZACHTER, voor

Anton Hunninl< 150 g
ARDENNER nu . . . .  . . .
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Notitie
Wegwijzer 29.08.1969Is het hiermee begonnen??Ingezonden brief van F.B.Initialen van Frans Beckers, een van de initiatiefnemers van het eerste uur.De jeugd werd opgeroepen om te reageren, maar daar kwam geen enkele respons op!



Wat er leeÍt in Elsloo
De Culírele Krins ,,Maaslud" heef| màandag j I.
eeo besin sena.kl  mel cen ul toer 'g eh eevar iëêrd

".oermmivoor 
hel seizoe! 1969 1970 Eên bociendê

ièzGs met dia's over ruirtêvaart wás hêt ente pro
eraninapur.  Voor nor mb'r  sraaL *n bpzoek aan de
MacLrióLse s.hoLs bus op de asênda Datr zál ecn
urvoecire t rorden bLjgetoond van hel  serêidberoed-
de,,Zwdrê Theárer"  u i l .  Prug. In oecembêr wordt  i r
de Sl. Auguíhuske.tr êèn orgelcon.er met vo.ale
medewer! , ; rs sehoudel .  Voor i i .uárr  staal  een lezirg
orer r  erdovóe r ,ddel"n en dopine op "êlproeram-
ma. ierwiil voor ïebNari nog een onderwerp hoei
voiden vástsesteld. In hart vindt een tweede orgel
con.err  ptráF, rerui j l  .n dê apÍ ' l -áàad epn ler loon
srel ins $o"dl  seho"der ove. de N"der lands< Gïat ip l
Hidai  we*cn l0 zêer bcke_dê kuníenás op d r
Éebrêd meL ln hê, ren" lot te wordr bel  El" losê sLrÊêk-
nusem bezocnr.  w@or dd tevens dê jatu!ercade'
r ing sordl  sehouoen. Hêt l icr  voors in oe bedo"l in€
in de rooo van hèt sêizoeÁ disco-alonden te orgdn!
.eren. H" j  best-ur hoopl  me'di l ,eetrrrëprd proerar-
na sal  neer bel-ne5Lel l i rg vDor het werk lan dê
Cultrietê Krins te vekken. Voo! Aeintosseerden:
oe conlrlbutiê bedrááet J 10, - per persoon en I 1b.-
voor een echtpár. Men kan zrh als Ld ásmêldcn
bij êen der bestumleden.
Het bestuu vm de Roode Kruis afd. Elsloo, Stein-
Ersloo-Umond ve.zoellt ons de tezen nogmaals attent
le makeA op dp nogpliJkhedên rol \oleên ve eên
E.H.B.O.-cur:us. Brj v-oldoerdê dcelnár" zal rosel in
Ersbo als in Steir een cursus cegeven wordên Aan-
hêrden bii de heer Th. Frcddx, Pastwiuehsstaat b
Flsl@. t€1. (04402) 2564 ol bii de heer H J. Jonket,
Dross. Everhaftstraai 20 Stein, tel (04495) 1216.
OD r8 okLobe.a.s.  qên de bLr" lveren:8rng . .Da Bdnd-
k;rmieLers hd.r  lO-r-r ie baáênstee.t  Voor d
leden dd buuí 'erênig:ng wordl  in z l31 LenF. ' l '  êen
Ieesraqond lehouden, drp om 20 uu bpsinL. De dal*
nuaek woràt ve./orÊo door her duo l!ti3 enl€o
Cuna! a.s tere nreing d" Sajela re en supporiersdub
Harje Stêvens órseisoca op /atedag l8 en zondae
19 oktober a.s. een middenstddstentooÈstêl]ine jn
zaal RaeveÍ :fr de Staiionsstraat Tijdêns dqe ten-
toonsteuine zu]lên de samenwakendê Elstose mid-
denstandeis hm koopva* aan de geinteresseede
kiikers ádDn:zen, sáarbii de oêdruk zal lgeen op
oe'  t<wa.rreiL ón feL sêvu:cero ""sorr imenl.  daL da
Elslose middênsbnd zijn cliëntele biedt De t€ntoon-
,re. Ing is zálÉrdac geope.d \ .n 19 rol ,21 uu ên zon-
das vio r I rol 23 uur. De rngme i. aán dê aldeur
De roessq is sraLis, Lerwjjl iFdere honderdste bezoel'et
tevens en aardige attentie ontvangt.
Na een amtal nederlaeen te hebben hoeten incassercn.
hpêfr Hsdbalvqen e,rc ,,Iiaslou w^er ên:g srces
seboekl  Bi i  de hprpr êams son Hasrou I  verdiend
vr trlÍsá I det 17 10. Ook her er$e daresipam
behaaldê een ruimê overwiming op DES 59 het 8-4
Bii de iuniorcn von Halou 2 met 9-2 van Kantharos
1. Ïasráu 3 aoest de oterwinnine ae D.v.o 3laien,
die een durdelijke zege behaalde met 10_0. Dê bêide
adsplràntenleàms women resp- met 4-3 vnn Vlug en
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wasuutomaten, k(,c lkrsl( 'n,  ( l i (
badkamerkachcls, sl|i.ikiizcrs, l
kcrs, schecrapparatcn, Ir(ly-shr
keukenventilatorcn, mix{rfs, cn,

Lagostina roestvrij stalon KO(
en elêctrisch koken, iets moois

piet fredrix :i:ff

arl olLcnie eD 10-3 van D.V.O.5. Mogelijk zijn dez€ over
viníinsen voor de handbalvdenieing een goede
stimules om de nederlagereeks te doorbrcken en
zich veer mee aan de top te schaïen.
Haslou 1 voetbal helt de laatste twee competitiewed-
striiden Vrouwe ToríDa beslist et op haa hand
gêhad. Zower de uitwedstdjd tegen Waham als de
thuiswedsrr:jd resen Máujt. rpvetden cen purên
oD. olshoon Haslou Loch zek"r niêt de nindêrê van
dèze Dloesen rE. Met eên overs inMs op R.K V V F
urL Hfusbare {a4 t Ïás.ou I  4. .  zordag de deslLi l , .s
bij de top vel wed tegemoet aên.
l r  dê Wcesi jzec \án 29 drgurus r . l .  r l ruklen si j  'n
dê7ê rubliÊk eên insezonaen brre 0f van dêheerT-8,
die het uitgaaGlevèn voor de uslose jeugd aan de
ode sterde. Waarom zo vroeg de heê! F.B. zich áf,
z rn er in Elsl@ ee€n balávonden voor de reued? Is
dat re w:iLen aan de heren zaalhoJders? NMr 

'U-Iêidjg vtur dêzê briêt vrce8ea wij spêciáal dê E s os
jeucd had mêning ove! de ontspdninssmogcl jk-
hÊdèn in Ansbo kenbaar te makên- Wie mei ons had
sêdachr dar. de Eieose Jeugd hisaatr Éhf\ cêhoor
zou seven, kont nê1 als wij bedlocen uil. Ceên enkele
reactie van de ieued werd ontv€nsen. Omdai de heèr
F.B. ziqh in zijn brief nogal 1Íij duidêrijk tegen de
zaalhoude$ richttq hadden wij het ênkelê van hen
een gesprck, waaffêl wij zdlên prcbelen een korte
sdenvatting te gêven. Op de e$te plaats is e! bjj
de hereÍ aárhoudels Cen sFake vo kofizichiieheid,
zoals F.B. stetde. maar moet het uitblijven van dans-
avonden voor de jeued toeeeschrevên s'orden aan
zakerijke overvesiasen, warbij diverse factoren een
rcl spelen. h het verreden woden in Elstoo regel-
matie balavonden voor de jêugd gehouden. Ook de
heer r.B. behoode tot de bezoekes. Hij had dan ook
moèten weten waarom aan dezebalavonden een einde
kwam. Wanneer een zmlhouder de jeugd i€ts wil
bieden en dur de Jinanciêle corequeniiès va! aaÈ-
vardt, rekent h,j erop de medewerking te krijsên

MAASTRI

Wat DE PANïER biedt versee
onze ZUMLSPECIALITEIT:

2 Kuipjes Dessa PLANTDNMARGA-
RINE van 116 nu voor

94
2 Kuipjes FRANCO SUISE voor .

74
met 15 extra zegels

Alete BABYVOEDING, 2 potjes het

3e potje gratis
L/, L Sterovita KOFrIEMELK
van 125 nu voor

Bljk à 11lj) kg ABRIKI

Pak 500 g BLOKER, (

BIik Chinese SPEESIII

Gr. bl. FrankJurter KN

Lenor WASVÍRZACI

Lenor WASVERZACI

A]lt. Hun. 200 g PALI

99
IJVENSMIDDNLEN.EN ZUIVELSPECIAÁI]

van op de €ersie plaats de jeugd zeu en op de tweede
Voor veryolg zielnêg. 2 DE PANïTI

P. IITCROX - ETNtsL},STEÁAT 3 _ EISLOO

Eigenaar
Notitie
F.B. De initialen van wijlen Frans Beckers, ook een van initiatiefnemers van het eerste uur.Let op: artikel beslaat 2 pagina's.
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ZONDAG 12 okt.: 8 u. v. oudels ltundrix-Muisj 10 !'
Ha^1. v.  Maria Vroken Claessen 

-  . .
MÀÁNDAG 13 okt : 7 45 u v
DINSDAG 14 okt : ?.45 u. rs
WOENSDdG 15 okt.: 7 45 u. 1s
DONDERDÀG 16 okt: ?.45 t1 lsm.
VRIJDAG r7 oki : ? 45 u 1sm.
iÀ'i-ElióAc lÀ okl.: ? 45 u t oLdds zêsers Driêssen

tr[?*f, 1ï "']: "f, *i T ft lf à:i:;",iÏ:'J,Ï'".
MAANDAG 20 oki : ? 45 u lsm
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Vêrvok ,,WAA En LEEFT IN ELSLOO"

bereid de;eJcd onlsp&ning in e eên hui ' .1ê hreden'
óá*Ïil ."i.".ïn zLj àan qe op een roiledis' rêde'
;;;i.i&-;; J" ïe'gunn.ns\ict"rerde pa,L,L He
lnkl ons nults olr op zee- kor(e 'êln. n ecn gesple{
;i;;,;--;;di iusser arre bcran€\.bb"hden wie her
i'iir:ái.i"t 
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r"rc! w,j eraag aan de berrckherpn

;;if;;;;. ij;;; hoor oori o. jeuso bii M s"'hi. r iers
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heLsspre< op sans te bÉngenl

Wii willên eÍ nogmaals op wi,zen dat kopij vooÍ

--wat e" teeft io ElJoo" uilerliik maardagnam'

íezorgd noet word€n bij dhr' P PetersJ Mich'

de Ruytentraat l9 Elsloo'

TE KOOP: HUIS, OP de Berg 2.

Voor de vele bLiiken van belangstel-
Iine. iiidens het verblij{ in het zieken-
huis en bii de ibuiskomst van ons
dochtertje en zusje

C)3d"in.,
betuigen wij aan eenieder onze harte_
lijke dank.

FAM. MAASSEN-MARTENS

Elsloo, Tiendstraat 38

Alle bekende Tijdschri{ten
BOEKHANDDL KNOBDN ' aaadhuisshàat 54

I::ffi ""#Jï à3:ó:'3'ï'h,ffi:1,-63ï
Babymaillots in alle kleuren v a. J 4,?5
Boxpakken.

EUSSEN-SCHREURSF.
Dorine VeflchueprèiD r

verven en oEichtbaar stopPen

'[u -'

ha,1
in elke kwal

G. L. L.J
COMPI,EI

AelcÍootr (04402)

Showroom: Con
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Sl.rlionssllïrl 27

PiipGrs-
Br0ls

INTER, IEUR

VENZORGING

Stationsstraat 31 BDEK

Teleíoon (4402) 19 69

sIcGl

Eigenaar
Notitie
Enige maanden daarvoor stond ook een ingezonden mededeling over uitgaansmogelijkheden voor de jeugr in De Wegwijzer van ene F.B. Dat kan niemand anders zijn geweest dan wijlen Frans Beckers, ook een van initiatiefnemers van het eerste uur.
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Vê.vols ,,WAT Eft LEEFT lN ELSLOO"

Een van Elsl@'s meest aktievê buurtverenigiagen is
oneetwijfeld die van ,,De Bandkoeiekers", vêlke
verenigilg onlangs haa lo-jaig bestaan viede- Ter
gelegenheid vu dit jubileum vond op 18 oktober
een gêslaagde lestà\rcnd plaà'ts. Daárad voonJ-
gaande werd de 10e jadvdeadding gehouden- De
jádverslagen vm de secretads en penningmeester
gaven eer duideljjk beeld vd de aktiviteiten en
v/erden onder ilankageing aanvadd. Bij de bcstuur*
verkiezing werdên de heren Palmen eí Sihons h€r-
kozên. Het bestuur is áls volet sámengesterd: voor'
zittèr d}II. v.d. Zwaa s<letarr.s d]1r. Houben, pen-
ningm. dhr. Hczemans, vicê-rcorzilter ilir. Simons,
2e secretdis dh. Eberson, 2e penningm. Mev.. Heze-
mails, Ledeh MeE. v. Leetiwen, Mew. Simons, alhr.
Palhen, alhr. Vossen en dbx. Zeclen. Bij de rondwaas
bracht een der jeugdige leden de Eaag íàr voren,
oI de buutveleniging roet eens kan begimen met het
organisêren van beat-avonden. v(M één buurtver-
enieinc aueen is dit êchter èen te zwde opgavc. Nar
aadeidine ve deze lTaag, kw@ hct initiatief ter
sFakê, dat dè buurlverenierng de Bmdleramiêkers
genomen h@ft, om tot sa4enwefkins met mdde
buutv{enierngen te komen. Doel ván deze samen-
wêrking, waaraan ook edde vdenigingen kumen
deelnemen. is te kohen tot een betere oreanisatle en
coitrdibatie ve de vdeniejngsàktiviteitên 1n het
Elslose gemeenschapsleven. Speciaár woldt gedàcht
aan de cmavalsvierinc, voomr het jeugdcamava.l,
kiadervakantieweek en anderê aktiviteiien. die meer
kms ván slaeen hebben als hieNoor in bredere krin-
gen belqlgsGunlervordi gewekt. BÏ een sàmenw4-
king vu de buurt- en andcrp lerênigingen bu het
dan ook moaêiuk ziin om voor de oudêra Jeugd iets le
orgmisercn, b.v. de geqáacde beai-avonden.
Momenrel  is  d i r  voor eêr ênk. le bJulverenigin€ retr
tê zwaE opgave, voorai door de gÍote firmciele

consequenties die er .@ vast ha.gên-
Het door de bmalkerdiêkers genomcn initiatiet km
uitgoêien tot eerl voo! het Elsloos verenigingsleven
vluchtbdê lamenwêrking.
Ia de resschikking van de 3e kl:Ne A vm het Lim-
bulgs amatêur voêtbal staat et e€rste Haslou eutal
momenteel op de 2e ptaats. De achterstmd op kop-
lops Munsteleeleen is één puije, maar kd a.s- zon-
dàg tijdens dê thuiswedstrijd tegen Bag en Terbljt
hogetijk omgèzei sorder in een voorsprong. MlBter-
geleen speeli náhelijk 'D moe ijke uiiwedstdjd tegen
Eysden. I{dlou dat afgelopen 2atddá€ de rie.d-
schappelijke vedsi jd tecen Amade, eveneêns dêrde
ktassêr, mêt 2-1 won, heeft en rcderiike kans om
zich opnieuw aan de k p vah de ruelijst te plaatsen.
zondJg I  noverber r indl  In 2á'  Ia3êrÍs aan de
Stationsstraàt een coícertavond plaats,
wêrken Fanfarè Aloysima uit SchaEsbe.c eh lanJar€
De M@sgalm uit Elstoo. Beide fênJalekorysèn con-
celteren onder leidins van diligent dht. Corjaed.
Deze concêitavond wordt aan de F,lslose bevolking
ábgêbodên door FanÍara Dê MasCalm en r voor
iedereen gatis ioegankel,jk. De avond beeintom2o.0o

Het bestuur van de Elslose handolinêverenising ,,Man-
dolinaia" kwam bii haa maDdêrijke rcndtocht v@r
oud papier in de afgeropen {eêk tot de o.tdekking,
dat anderen leeds het papièr haddeD opgehaald. Deze
,,anderen haddêa gepgd her papier hmên. Md
dollrala op le halên en do ElslorÉren d p rouw hun
kreien en tijdschiften voor Mandorinata bewaen,
gaven dan @k hun vdzMelii\g m@,
I{et bestuur ve dê mandolinevereÍieine verzocht
oc er hêr mdrul< op te s i rzen. d. l  oud papi"r  v@r
MDdotinata aUéén door bestuursleden wordt opge-
haald in de éélste wèek vm de m.Wd Á.lle ede.e
,,opiralef- diê zeggên voor Medoljadtê Le werkên
kàn nen d6 berd neL leÊe Lárdeh vM dc dês slueÁ.

18e toernooi
der lage landen
ZAAL RAEVEN - ELSTOO

t6 november
Kaviaar €n Spaghctti - De Vlaamse Vdenden.
30 november
De knecht van twee meest€rs -
? december ,,Willen is kunnen" uit Dendermondc

De kinderer van Eduard - ,,Gunda" uit Uden
13 december
Janus - ,,Litteris Sacrum" uit Leiderl
14 december
Niet doer Sneeuwwitie -
21 december ,,Randstad Toneel" uit Den Haag

Anligone - ,,Thaleia" uit Merksem
28 december
Eelr zondag in Ncw-York - ,,Tegels" Toneel

Sjanuari 19?0 Pdjsuitrcikiog met slotbal

Bestelhg van abomementen km geschieden bij
M. S.hmeitz, P. S.huckstraat 1346 te Heêrlen; Tiêndsbat
2, Scha$erg I en M. de Ruytê$traái 19 in risbo; Dros. v.
BeweniGat 39 ia Siein €n Koeweide 40 te MeE-EIsl@.
Prijs J 18,-j Jorgeren eD bejadden J 10,-; Reductie voo!
personêel ên gêpensioneerded va Staatsnij.en.

Grotê sortering

Ook U heeÍt rccht op

KINDERWAGENS en WANDELWAGE|{S
steeds de lrieuwste modellen

]OS VLUGGEN
Woteinde 5 - Tel. 12 9l - BeekGGn g0cilc

$GÍUIGG !
Daarom geeÍt Jan Hoens bij aankoop

van 'n T.V. of WASAUTOMAAT enz.

nict ecn - maaÍ tw00 ia01

diepvrieskist of -kast
wii lcvcrcn dc mcrkcn:
l l l l la l ;S. l ls ' l '^ ,  tJNl) l t ,  I ' I l I l l l 'S v ' lnnf

Ruime sorteling in HAND-

ÈgË:ïï,:*,ï"*'"n""' 1 3, 50 uolloillgo gsrontlol

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 07.11.1969Jammer dat niet vermeld is welk jeugdig buurtlid informeerde waarom geen beat-avonden georganiseerd werden.Wijlen Jan van Loenen, een van de mensen van het eerste uur, woonde in de  Dr Poelsstraat onderdeel van Buurtvereniging De Bandkeramiekers.Enige maanden daarvoor stonde er een ingezonden mededeling in De Wegwijzer van ene F.B. Dat kan niemand anders zijn geweest dan wijlen Frans Beckers, ook een van initiatiefnemers van het eerste uur.
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Advertentieblad

UTEGTt TJ
Uilsave DRUKKERIJ KNOBEN Elsloo - Tel. (04402) 1475

Wat er leeft in Elsloo
Op zondag 15 februari presenterl zich een meuwe
AtslGe vereDigiDg: ,,De Jmgercneciëteit Elsl@".
Dêze verenigirg is ontslau op initiatief vaa een aan-
ta.l EIsIose jongelui, die het lanszadáàn b€u verde4
hur v€aiier te zoeken buiien de xlslose eeheentê-
grenzên, daêrto€ cedvonsen door het ontbrcken van
enige aktiviteit voor jongeren tussen 15 en 20 j@ in
ol% en hun gmeente. Na overlêC met de JeugalEad
en dc CemêenLeli,ike overheid hêbben dezê jongeren
íu besloten daar ve.anderins iD te brenger, doo! het
iÍ verenigingsverband orgêniseren van disco- en fo-
ruhavonden en andère áktiviteitèh. Als voorlopig
onderko-men is door de Jeu€.Iraàd het jeuedhuis bij
de St. Augrstinuskdk ter bêschikkin€ eêsteld.
De jongercnrereDiging zal hau aktiviteil€n ook ont-
plooieD onds auspiciën vo de Elslose Jeugabaad,
iwjjl tevens @n oudeÈcomité is eevond, dal de
joneeren zal adviseren, hlh aktiviteiten zar contro-
Ieren ên waar nodie coFigerend zál optredên.
Als erste álru.rLêi t  wordl  op zondag lb febrda. i  een
inEoductie-avond gehouden in het jeugalhuis. Á[e
jonseren tNsen t5 en 20 ja& zijn werkom en krÈhen
zich tijdens deze avond als tid opgeven. Vsder kan
men dat @k doen bij dtE. Fr. Fredlix, Past. WilleIc
strêat 5, tel. 2564, bij dhr. M. Knobcn, Raadhuissuaat
54, tel. 1475 en bij dhr. H. Meyers, Jugensshaat 116,
tel. 1892. De contributie is g€steld op t l,-pe! maand.
Aan dit inforhêiiêve berichi ovêl de nieuwe j ongeren-
verenrging wiilen wij sraag iets toevoegen. De joD
gerenvercnigingen zijn de iaatste tijd noeal een on-
d(ryerp ván Jellê bitiek, vooffielijk bijgetua€eD
door mderên, wadblj dezê vereniginsen vaak tot op
het bot wdden gehaakt.
Vaak is deze kritiek eerechtvaardigd, noe vaker ge-
zocht en gebruilt om het eigcn falen, om iêis te doen
voor dê jeued, te verdoezelen. Hèt eebeut herhaal-
delijk dat kleine meninesvelshiUcn, die tijdêns een
serieus sesprck vaarschjjalijk op te lossen waren,
wod€n opceblazên tot warê dorpsleucn met áIe

W:Fom *bijven vij dit, geachtè rezer ? Wel, op de
eqste plaats om aan de Eislosê bevorking te Eaeen,
dê niawe jongerenvqenigin€ een eeriijkê kaN te

Dor- Ve$chureplein 2 Elsloo, tel. 1166

De drogilt die U gaalne adviseoÍ.

geven om uit te gioeien tot een volwaardig deel vu
onze Cemecns(hap. Eên eef jre Los on d^ jongeren
ir  oEe Ccm"ênte de pl . . rs ên ieêí-Lire re lJtea inne-
hên, vaar ze recht op hebben- Darvoor is nodis eên
royale houdhg, een erote vdeevingsgezindheid bij
gemaal<te fouten cn ecn erijjke en open bekdiisdng
cn begelàd4c vd deze jongerÊn. Van dF jonseren
ktf rug dàa zeker verwacht woden, dat zjj wen
eerrïk de ouderen tesehoet treden, van hen k tiek
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t 3,95
t 15,10

J 0,51
J tg,zo
J 0,31

StatioDssbaát 28 - léleÍoon 1466
Bestelingen voor 17.30 uur

worden U dez€líde avond bezored.
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ryvfinvva= v ruvlnvn n.D.
Annestraat 3-5 - Cêleên

J,Kijkt" U uit naar e€tr goede bri.l ?
Klk bij optiek Lucia

(ookA.M.F.)

Wouêynde 12
(nijk3wec)
BESK (L)

Ook dinsdagnamiddag geopend

op Cemaakte fouten advddèn ên zonodig zicbzeu
coÉigereD en de welgemeende en vaak brull<bare
adviezeí van de oudêren in hm attiviteiien veMer-
ken. Al leen simrr l l len,  d ic bi  he jercd- nn jon-
gerenrerk betokken zijn, en vie is dat eigcnlijk niet,
elk:d eerlijk wiuen helpe! en de oDvermijderijke
moeilijkhedên bêsprcken hêt respêct voor erkaars
meningen, kan de nu roe jonge ,,Jonserensociëteit '
uitgroeien tot een vohaadige vercniging, wadad
qiet alleeD de jonge.en, mm hal de Elslose bevol-

Wij vensen de jongerenverenigirg gaag alle succes
toe en zullen haê! aktiviteiten het bêrangstelling
bljjven volgen. P. Peters

ÁTTENTIE ! I
I Liter Bessen van J 9,85 nu
1 lles Sherr van J 4,95 nu
Fles Frme Cograc J 1?,95 nu

20 hàlve lite$ ., pe. fles

24 Kleile Pils per fles
Per bak

Fl. S.horse Whjgley !m J 17,95 nu J 1s,r0
I Lller vieux '<E,40 nu t  9,95
1 Litêr Oude jeÈrer J 11,?5 nu I 9,95

SliitGÍii Scne[e]s

Eigenaar
Notitie
Stichtelijke woorden bij de start van de Jongerensociëteit Elsloo...Enkele weken later werd een prijsvraag gehouden waaruit de naam Utopia gekozen.Was Cecile Poublon de winnaar en bedenkster van de naam?Utopia (De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia) is een boek van de Engelse humanist Thomas More uit 1516, waarin hij een ideale staat beschrijft.
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Advertentieblad voor Elsloo en omgevi
Adverlenties worden aangenomen to-L tltl erlijk woensdagmidclag 12 uur

urtcwrJztR
gave DRUKKERIJ KNOBEN Elsloo _ Tet. (O44OZ) 147s

reft in Elsloo
uden lauvseêderinc hebben
End en fanfare de Maàsealm
nohên. die voor de veràerê
ê farJe va t€lins zin. Zo
zo spedig hogetLJk ove Le
I rage stemmine instrumenten.
nkosten bedrá.qen J 45.000.-.
lat de2e celden snel b,j eLkaár
9kfi6 hrqvoor Ê.m loeren.

boad loudi, op zordag 22 Jabruari had Jáárvergade-Írng rn z4r í rveh an dÊ S' , ' i^n<-r""" !  Àr-- . ,  j -:d de Stltionsshaàt. Naa:t desêbruikeriÀê pun,ên zGrs jarv;ai;t;;;; oes,uss_
vehrehg slaal  op de agend" een ov"rui . t l  \dn oe
eang vqn akên n dê bedju\ pn. vaain de M,.nwer
Kersoond werkzaám is
Dir  o lerz i . t -L zal  qordêh gecev.n doo, de nêer M.

strfeLaris vên de N.K.M.B. Voor nels-e_rên wn !€gm- wod-L ruimslhoórs se.êCenheid
segêren. rre vêrgadpring bêEmr oh l0 uur. Éer be-
sluur: .ekênr op ene gote opkomst der leden,
AlBelopph zondág sldrre ct" :e jgdsoci . re, t  Etsr@ mel
naa. ear{e drso{vohd d:ê een gê{eldiA srnce, $.erd.

oar e' sêhig ruimre ir het gebouv is. Er zal gazochr
y9l9il l"?1 ït srorse_ ruihre óe dan ook p()md-
nenr.a€Fnchr k€D worden. Het ouder.omita werdulgebrerd meÍ 3 taden. Leden voor oê eciêFil kb_
nên, zrn hog sreeds opsevê5 bij: Fr6!s Fredr ix, pdst.

sldl.'npt een alisco-avono me1 lichr:.h;w. De ávon_
ocn oe&men om 7.00 uur ir hel Jeugd]u,s in de
Jurana$raat bn de oude kerk

NIEUW ! ! APA.R,T ! !
I Liter Fn lmporL BRANDY ! 12,4ir j  L.re!  F .  Lmpo"r BRANDY i  6,50I flê. ori$hel; r.r. cocNAc i ri,ss

ME&KÁiTIXELEN: nECLAMEpRIJZEN ! !

mochí het fonds reeds een
'egsi nehen ván BEe. Mr.
n Ianfeè de Maassalm.
$luit was da! w€árb\i bêsjo-
í aaa n t'ondsconcoB. In
/oor het con ous te Limhel

í werden de afiredende teden
J. Lenssen herkozen. teN,iil
L. Geurts ae het b*tDJI

s volgt smeneeslêld: voor-
HeiBtreL 28j sêcrctars dhr.
Lt 14; pênninghester dhr.
{raat li leden de hden M.
:drix, J.Ireddx. r'r. couder
r ,  J.  Jánssen, J.Lerssen, J.

Lgendapunten had voorzitter
ningswoord de voonamsre
uremsugsjaêr gehemoreed.
ng oáDK lfu het sem@ntê_
ltasealhqienden in rlona-
ê financiële eh oorete steD.
,utr dank aan her adres van

t tàans 40, de drmbmd 20

le Ncd. Kath. Mijnwerkêrs-

1 LitEI OUDE JDNEVER

I Liter VIEU].

. J 20,30
t 2,80

Alie FRJSDRANEEN €n BIE&SOOBTEN.

sliitcrii scnc[G]$
Stationsstràar 28 - TeleÍooD t{66

Uw besêUiEe gaahe voor l?.30 uur.

o kirk op de dingen
Lt|ci! btil

, trtolÍeynde 12
cla Ái$H*,ï]

N@r áalêidinC ván de opmprkinsê^ vtu en,eê be.
enkele Etstose vq"nrChgen, wi l tên

wr er nogoááls op wizcD, dar in dqe cubi iêk stechls
oán mpdedptrng wordL gedáan ovf f  dê,akr iv i renên
vd n 

-vereuelie, hierv@r wordL v@
zgo,. srechLs brj Lilbndcrih€ zdl,ên wii ovpr dere
or sehê vprenrsDg *hrijven. uonder da€r1ood hel.vFrek 

-tF -hebbpn 
gekrêCcn. Besruên

augên cue nrn akr\ itreiten ondè! dê tundáclh vd oe
oe.l:-irsrose bê\olknc w. ên brêncen, d.enen ods def_
harve n,evoor sctuifletijk oi mondel.n€ |,e vpEoekenpn ons.de bcnodrgdp hlichtingcn Le versbekl<el Dit
oenr dêh re Cêbeus v@r n aandagavond t8 uu
voor de \.ecshlhj4€sdatum ván de weewijzer en wel
op lret adres: Mlchiel de nuyteEtraar1g.-
trenchten die tars binnênkomên klmen onroeelijk
nog. D oe rubr,ek opeenohen worden. Vooi Uw
mêoêwelkrns hartel'jk ddk p. pcters.

Bruilolten - Partilea - Kolfietaleb

Dir atles w_ordt _d_oor oru voor U voll€dig
verzorgd. Belr U eveh? TeteÍoon 243à

CAFE.NEERtANDtA"

Wat DE PANTER biedt vergeet U niet!
DEZE WEEK: oo'nu*ïlo".,, I kg suiker7gct
Vrijdag 20 en zaterdag 21 februari
Blik DOPnIiWTEN oxtra fiin.
go{\r  l í j5 m , Í  -  

f  t , l l
*

*

Woensdag 25 en dondcrdag 26 februari
2 Plk]os Victorin C^Fó NOt|!
Íccn l0lJ mllur . t f,lo

UURWERKEN
Gí) l lh --  '1r  

r ' ïR

\.r':o.1 *ï *

Zjr"- ,2 \ '11<,
..Ànno 15?5,'

1 Ftes wittê Fr. WIIN

Voor ALLE BOII$YMATEnIÀLEN,
Systeern Behelux OPENIIAÁRDEN.
ULTIMO SAUNA'S en HOLIDAY ZWEMBADEN.

arrr()ld opreij
MAÀSIRICHT - T€L (u400) 1166r* ELSTOO _ rí. Ouozl zZás

Eigenaar
Notitie
De eerste disco avond werd dus op zondag15-02-1970 gehouden.Het is bijna onmogelijk dat die 150 leden allemaal tegelijk binnen zijn geweest...



hun iadliikÉ le€sL.vond in rul Lenaefls. Tracbtie
gelrcuw wêld dezê avond g@pend door Masealm-

I Jacob Pênds, die in ziin welkoms-
wóord de l,álrlike adwezrsen aaspoolde jeder en
nieuwe ..Maassalmwieno as tê weNen, zodat de
suDDorleBdub. FuÍdre dê Masealm nog berer kan
íáunen. Vwol€e 1, ws het de beul êên de Ímtue
zeu, die een Coed en hooestáand conceri ten Cehore
bmcht. O.a. wêrd het velllichte nul'mer voor het
komend bondsconcoB uitcevoeld. Na hêi corcêrt
boden de Masgalavrienden bjj monde van hunvoo.-
ziíer. de fanÍde oe eersre .Lriê njruwe inslrumcnten
jn .Lê lase sLemicg áár! wadop de Jaijde spoedig
zal ovelshaLelen. Drie pEchtige concerthoorN com-
Dleêt met koffer. nu voolzitter Fr. Schreu$ vm
irartfde de Maasgaln dmkbaá! in ontvansst. llii
sprak in 4jn ddkw@fd dê wens uir. dat cle Ma&
calm nos láne op dc finádciêlc, maar qootal @k
áe morele steun ván d" E slo.. bcvol'rils mas b\iven
rekeneD- De feestàvond werd besloten met €€n ee_
zertgè dansavobd diè tot in de kleine uutjes duurde-

Dat de oo! chrii\s vên dc ElslNe Jeu.silsociëlclt .Uao-
Dir" ênkèlê maedcn celeoên med wês clan een gril
vên enk"l" joncelen, wordt duidel:jk bevtezên d@r
hel uirvocrise scslá ve akrivile't€n, dar door hel
bestuu van dêzê jongsenvereniging wordt georga-
nisdd. Beharve de dis@-avonden heeÍt de jeugd ook
bela€ste1]irg voor udere 4k€n, zo woldt gedÁcht
am eén luins over hèt Stleèkmleu et een schaak_
cursus in wenw$king met schaa.kvêrcniging ,,de
Raadsheêf'. Het ploglmma vaII de komende weken
is als vola: Zalêrdae 2 mei: Opreden van het BIF9
orker C!-ure lo CEltary in zá.1 Raeven aan de Srali-
onsslraát. ZondEs 3 re.: Disco alond in de @s. Dins-
das 5 nei: BrcmrieBbêhendieheids$€dsrrud op he1
Dtrir Verschurêplein. Au\ag 2.00 uu! Vrijdas 8
rrer: DrcppiJrs. Om 20.00 uu soldr am het jeu8dhtxs
vdrrckkèÀ. Ále deelnehêrs die b€houde^ reruskeren
worden getracterd op sÍlel.l. Zaterdag 9 mei diEco-
avond. Zondas 10 mei disco-avond met optreden van
Kitsch-coNdtatorim.
zákrdae 16 cn zondas 1? me-: o sco-€vondcn. À dezê
avordên- $orden eehóuden in heÍ jargdhLis Woens'
d2s 20 mer: Oplrêden !a de bekende popgroep op6
<áÀetr met B-ues Power In Taal JêrEsen 

'tr 
de Julr

mashaat. Zii die wênsên deêl ie nemen am d€ b'rom-
Í:els - behenaieheids - wedsrr.id op 5 rei oI de drop-
ping op I mej k(men zich aan4elden b'i Fr' Frcalrix
Past. ríVillemssiret 5.

Na een trai geliikspel lesên concurreht Mauits.
heetu E.slou I álgelopen dndag en veftLiende over-
winni@ bèhaalo in eèn aantrekkel,,ke rhuiswedídd
teee^ R.K.V.V H. Haslou I sl@L Lh:s op de derde
pÉàrs !d de !àrgl i js t  mel 2l  pul .en en 8el ' jk  mel
;ffd 2 MaLflrs, dar trhiêr wel Fn wedrlrrjd min-
dèr eesee o hpcLi .  Bolehám sraár SVM, d:e met
êcn iovJe voorsplons ván I puLen dêbeste pêpieren
heetr voor het koproên"chdp in 34. Z.ndag a s speell
Hlslou url ipern B.K.H.S.V. uir ltêueem, op de voor-
laJlsLê plaals van oa rángliisl. Op 7 mei Hehêlvadts
d!Ê soalr hel essre êlfral Lhurs een irÍlaalwedsEijd
r"É.n Wrlr"Í. no. 4 op dê rmgLj$ lner 3 puten
r,jhr, fslJnd oo Hslou. hád .cn wêdslliid minder

íi,ii,lii'ilo,, *".- ,n 
"*cn 

Br.vendir met í-3 en staei
oD dc 4tt! Dltuls. Zóndrr( sl'cl.n zii onr htrlÍ drn fiuis

_tógor Ii.K.U.S.V.

')

MEIJEN,S J.JJ.Ch. HOUBEN M.L, JACOBS G.L.M.
Stationsshaát 98

WINTAAECTEN II,M,J.
Eeiveldstraat 12

BouwGRoND 
"t 

*oo" 
t" o-r. Koolweg 7 Elsloo

,s
'N 2"1 \r1L{'r,?- IÏ!/BOIJW.

ls voorIadrg.
? service.

(04402) 1892

(í,r\.  05 \q?.o

l.--- -^.-.r uur.snr-DRIJF BUNDE

U moat het zien om
overtuigd te zijn.
Hoe voordelig U koopt

U slaagt altii'l!!

Onze nieu\íe zaak: STATIONSSIEÁÁT 102 ELSLOO

Telefoon (04402) 1005 veldekelaa! 4 Be€k

JEUGDSOOS UTOPIA
zateratag 2 mei Cruise to CalvarY
(btues en undergound) - AaDvarg 7.30 uur

ZAAI RAEVÉN, Stationsstaat

Woênsdag 20 mei OPUS en BLUES POWER
Aànvans 7.30 uur

ZAAI, JANSSEN a d Dikke Stein

Voor de betere AUTORIJLES
VAMOR EN METIIODISCI'E ÊIJSCEOOL

GOMMANS
Tijdêns het examen rijden wij desgewenst mee.
Aparte theolielessen, voor iedercen toegallkeliik.
Wij verzorgen ook Uw deelname aan een antislip-
cursr:s, voor oud leerlingen tegen speciàal tarief

Godlplomaord:

In rêsensLellins Lot \oora-lgaude laren was een
behooilijk á,nral Leden adweac De jaarvêrslacen
ii" .*i'eL-" en pênnincmesler werden iloq de
vseactêrÍrs onoec àarkzeÀgins soedsekeurd. B\i de
ues'ruusqs:kiez'ne d"den i'cn seen wrjzinsen in hel
bêsruur v@!. er warnn eeen aJredende candrdaten
rswrl zich ook geên re,we gegadigden hadden aan-
semeld om het bsluu ae re vullen lr de kson-
;rólê-commissie werdên tleno4d de hden Siêtsma,
SnetB en CuDpens Na deze gabfu:kelijke agendà-
bunrên. Eaf de heer R. Dirix, Twede Kmerlid, een
iliteenze'Èing over de Algemene BijsLandwel wtsJás
d@! dê ÍHisezigen uLvoerig ovs dêze wet in z\jn
tracl.rsche u,lv@rinc wêrd gediscussiedd Dadbli
Ël@k dat ook in El"Loo misverstsnden beslae over
aà Aneerehe Biislandwpl. De her Dirix probe€rilF
dea ioeuijke wê[ a duoelilk mogeluk ren laíel te
brensên en kon n"t zjn ániwoorden ênkele bPorgde
áanw;isen duideuik advisetên of geruqtclellen. Het
N K V b"esLuu zal indiea daa&?n de noodTakêUjklerd
spoealig mo.hi blijken, opDeuw eell voorlichtlngs-
avond over dea wèi organfercn

cEfiek tentoonsteuins te Elsloo.
ie tentoonsteuins vm gÉÍiêk welke op zatdalag 2
mêi in dê St- Giilisschool te Elsloo wolalt geoFend om
4 uu.r n.n, omvàt ca. 40 etsen, Litho s, lino- ên hout-
sneden vD 10 kustenaars.
Het zirn Jeanne Bieruhá-Oosrins, Mdiane vdds
Hêide;. cènê Essen, Meaen KoomtrE. Tl'6 Ku-
oeriletr .la Mên{lea, Lex verz, Hury Op deLáák.
Har Scheffe. en Emile TaálM-
De exDositie. wclke doot dè Culturele KringMaasiand
wórdi_,roo.{rnis.crd. w.rd srnrcnr.stckl d6. do hc.r
L.  Alb.r i rs.  ( ln,or)k r !  r r  in l  i r l in(  7nl  l r t rxt '  r r
Do col l i i i i io h lo h.uklrLi l ls . r r  l r Í  l0 

' t ' i '  
( luÍol i iks

H,ÁPPTN

Eigenaar
Notitie
Mooie opsomming activiteiten.

Eigenaar
Notitie
Later zouden nog veel, heel veel concerten volgen. Maar zo is het begonnen.....
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VERVOLG ,,WAT ER LEEFT IN ELSLOO'

Tprec.ht is êr rcden om teeí re vierpn, sdnt qe ac_
rhdnc in dê MÊdámrerse:dc 

-r  rs.nkung stáát ven dp Dslose bevo r jJrA en hun
srrFÀgar oren r .  uniêk in haêr @ .  EÉtoo b%rm4s ars wL wêJ enigê gnmren a in Lrmuuc een7wm- en sDeetd.conodátio yet zodmiee mÊ1tl krêd.er'. dai vê]e 9ornre eêneêhlen he l;tcrse btkxcn ÀlKen náár da,genê hat door 4nlc sá"nênwer_
Krns en htud zwoe8ên door ho, klÊjnê zusje Els,oo\-cm geprêsGod. Uii,êrá!rd hec[r h, I Elstose tsemepn_
::"Tl:.fl L!"11" rekcnê" op de royárc sLFdian rik

] l4! f f  de Êigcn i rspurrng r \ ,u. ,n !mu@srággevcnde bpla{c^ja eeweesl. w .proken tud
Ar a:re oh/ê wadr r.ns u L voor ct dregênen. óe opverkc wtze dtu @k árn de Jor" ld iu{oóine rdn orsrê.1arrêaor. l  hrbrc-n ÍeêsLwprkL. zond; iêr lnd
êIdêrs lêkocf Jê w-]lêh d@n. wil,en wij sp.L.ear onze
l'Ir:rderlne gÍ:preke! aan her ádrps'ván de be,dewernoucos de herel C. Smêars en Êt, Deroi, dip ctoorr l : I '  

feF99nrr"kÊ uar de reá .8, ,e van d;  p lamen
enorb nebben gestimrt@rd en s@ctiveed
4!7ecwá:_rdrg -s dalrbij \oor.l de bêschard-nhe.d
o'e zj aan dc dág legden. N@rr sLetden zJ z:.hzetÍ ooop voe$ond, maár sprlken s+ds zeer wadoerêndove. nel  wêrk,daÍ anderon dcden. Wrj  sprpkul  s laag
: i .) : i . . ,- ' l -g1l.d" bedê keÈoudê;, nrlks dl j  J:u,, , ( 'p,c rnseDrur{ndrê vM h4 b0 mererbrd'cen
il*Pli:,f- T1g"l. bir her iees'vie*ndn eear;h;p.tu hcbben dezé pbati t"; ,JË íe-àiïà. "''

me gêfu-1 om l l  Lur '  \ ,m.en zár wocd.n blsêtr@nd dooc rêbi ,ke sene.gdên.

FïÈï+"l#,.T"J::::#r","ïi,"i-'ffi ii:;Ërorum€lond wordr g 'Èouop- .n z. ,a j  Ráê\ên ae de
:l:l''-ll9PSr ên bêgin om 20.00 ur. lIêÍ morb va4qez{vo 

' ld 
rs . .Dn ld.a ê Cêre.  nLaraêd . .  Dr,  J.  p,  D,

l -1!.9-P.e. brs^r- . ,ê. vê' c"r..n, za, os m-,e-ons,,nouden or.r  de É!n en rerk$Lzp v& der 'aedF jgêmeenlemad. Daáma z:L Êê. to. iu,  
"oroeneevomd, ur '  d4 t i js tLrekhêr,  !d de rdn d,  Etstce

,.139iI-{ ""'e"^ 
dFerrph cndo lij .r.n. A1b dir fo]:u

lun wág.n \oort .Ceen. D.zêavono rs roegdketr ik v@r_El lê bÊt&s" lc i i . rcn,  d;sooK voor nrê|_l .de^ vên NKV of Jer"d"oos DL orc;_nrsroFn"w! l .n U 
^r  reêd( bl  voo"Oarr oo wr ' lzen,

::l^::-.]:-lil:i,gld Lp. b-doêrd rs drs proprsdda_

9-ql,ol|, 
j",* bitur her Nedcd{(ts Kathotiek I akve}_oo-nd as knctFren vên dê bi,i had aangestolen tedenweer oê ger-cnnh-d oh deel ,a 1' men a;n eêr !dkan_ueweK rn urc.nêhoud_Swá nê- D+lnshe i (  móc;_

i1.,.ï!; iï,"i'l'"r.i*,tl lï1,#, ï ::,i:ff"] $-J;
Jorcêns ên nel\. es benFden Je l0 irár s àrdl b.t k i,i;v_oré\?enmp.t  

' .n 
vckánr iesepk *ncn g. i ioud"njL*uïï"ï"Ii 

"i',ls'""Ï", :;Jl ;$:f" ". 
"ir,ï;

}  r tuen zrcn \oor danaêtdinC oinad€ra rntrchtngen sêhd.n [o de her C, Mác1"cns.Fasr.  Daêh, nqlr-  2?.  sfrr ' r r i r  N.K.v.  re l . ratc Etst@.

f, *g:9:"' d",:"ï-d:ti 9t s'" a p,r'";"ï ;Ëi i'i. i' jï
urdhatievc blieênkomsrberassL"uend" u-*- 

".,, *J,;,ï i l .ï X,ïï3fl*-o..n ovs her doel el dê rlak ra ae eiÁËenter.aarn 4er dgemeen.

F*ï..-oJi4,:r*"#li5;ggrry;:g';g
ff*gg"';.q*s*':n'"tl'**:
I8fr e$,AS$ï, ile:"".'.;rkYJ Ë:ïËsffi ,.;ï
eíff il;ffi ":tr,]"ï;hflËË9",:,ï:' *i;.'H

Pint$tcr-aan[iGdins
Ruime keuze in div. soor-
tên NACSIHEMDEN zeer ,arE

lokaardïurE, Psr Erckcnssrear t1 en we1 van 10.80

D€nh? i  ó\FNrr;nee1 !an 4.2 oo Heuccm en 3_t op
iË'Ni : l - :"1 eêtuksoe _Jseropên uondae teeen

hêL eqj lF ê f ldt  r rn S.v.  Batou tchoD de rde pt . ! ts ih dê ,rnCscr ikkjhC vaF 3A kueetr
vrer noc J weds,Lrijdeh voor dê boêc,raandag ru re rÈus rês.n Bere.  andác 24 mi,o!ene-ên. r .L. ' , leg.n"Ljnd-nheuvel  êr  anoig rr  m"r

opz. bri lLs l,e- behoudón. Koptopêr S.V.M. Ls! am
1.: j l l l .^ , '  r  wêd"rr i jdcn eenoêe om kempioen reworoên. ue lhrorerrs.he hoget.jknerd dál s.v.M. dêze
yi l . l -9:^- l  va.Fr"n htud@r Hêsrod ros ka;_procr zo!  <Lnr,-  so.d.1 É wêr á eer js.  da- l  dezenauwe,Lks io!  herê, ,  Hástou 2 ve; loor-op bevr iJ_drngsoáe ma, 2 0 \àn Lmbursid 

"n.peet i  ro;dac;;nrz ur rh-r .^teg4 SwiJ, .  Hasiou B won opneuw. DiL-
1"1 Tir  r .y rcn.  Rapid en hándhár l t  z, ih e\cncens

ïí :,ï iï-:'i.:"È_Ë.ï;:?"":'F"1-.ili, #tiiï.:ff::ï
:::,111i'il1-11 dê hedêderins. d€r er rans serp_sênhe,d bêrrrd *- r,. ,,;;i0", 

"ï 
ï"ï.1i"

fo"n.  r9or 
"owpt 

dê J,  ued l ts oe 5êniorê.et f ra l len.

runcL;c,lrch nu rcêd\.ehnê d{n. Oe Lauver8aaeiiniwm.s.v. ,  r i ls to-  zát . in r ,n i  cehoudê; wodén. Aên_mlrorng *á1 rêschiêden b11 de rc:"r:ris d.hr. W. Boni_KamÈ pasL. wrtemsstraat t0 te Elslm

P-. flliqit po"""'""ieiog ..Jutidra., rL, Etsloo houclLop tsmKsremáJn.lac t-E mei hd jaáryercadpr ng ;
?1. ' . :d" ,  Ed dê Kmks,ràar.  r i jdeas àezc vereá_t4.uu bcgiar woden |tr!ens de visvu-
BuMrhgcn r@r h. t  komend ae zoen ui€erêi \ t .
M,Diolinevereniging ..[andoliDta.. ui ! Etstoo heell
1.-:il'"Trd. -rrroclisirc o \ aJrsen. om op pnr<sio_
maànqêg e.n con.êcl te vcrzorcpn op het Jeurdorkesl3^mna-ae on on*n ren-'..e; óà iiËrl-.ico-x*,

He te r.r \ u Jcugitsoos ..Uropia..zir rn dê nelen.
ar de JÊucdws l)Metjjk hêl Etsto*

i+*.:$,ï8*r**+:.?ïhqfi $.,ïr"+di
Y::ïïi$',",l $i#i;if ,t ïiï,li;ff i:1.if *iïsï
:99. .p.:kn .,'. kon dc Jeusd'..d 1ip. ahoers nM_
iji""+"Ël,nï",:fffi-:t;';",".:ï j"ít:f ",,3iï-n nêr nrr  oo .1 .  t ràér aczp, Or nu' te \  @rkomén

ïli !,':"'r:v:!4 ili".::l 3:.:J."";ii,j",t,Èfi.Xj
H:l : l - i  t  l l '  Bê ochr nF"" "ê- rd,rê d(comodal ie.
í i l j : :T.^ l" l "  eê- dj ,aènd bê-opp eêdas op cr ie

Festrval in Zu,d-L!ren i; dern oê pmvrncrê Drenle.  v@qr- rá4d.U. k t6 l rvêt  wodpn \  ia da mD.ekschoten l r
"r  j : r : r r  u ai lN t ju.  !@. Lh burg krd qezp . i l
i::5"-*,-:i,y: 111,1?*1iJ.]1oor_é ,(}eleen, die op IÉ{nodigire via de Mui
b-ui -Mlndorin€,a. *,""ar.o;. oÀ ï j i '  Ëi.rà'é'f i i

D dÊ selepenhê'dzrr{relhebbêrs,  D dÊ eelêgenhê,d ie s le len /eU !eo{oroerê4 wêtLê n ulkàIc Às at i rer tên. Màn.tor i " . r" , .àlc ks alr ler lên, ,Manclo ' indla-
heet ' ,  sordl  op ?rrÊrdog t6 npi  È_n Ae_nerê,c rêperrre van de a zu.d_I jcm uir  rÊ , , , . . . "

:"*:," 5:19!9,t er""r.-u", a_iÀË&i" Ë-u"ri"e
rá. de Keksjraal Auvans 20 uur.
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Eigenaar
Notitie
Utopia staat voor de eerste keer op straat (in 1971 opnieuw)Er waren geen Elslonaren die een schuur of loods ter beschikking stelden.....Er werden wel een aantal activiteiten in zaal Janssen (eerder Neerlandia en nu De Dikke Stein) georganiseerd. Louis en Annie Janssen waren kastelein. Utopia draaide in het begin ook op het horecodiploma van Louis.

Eigenaar
Notitie
De eerste politieke forumavond in Elsloo is een feit.Dit fenomeen werd in latere jaren herhaald. Zelfs semi-professioneel met tv opnamen. Door eigen waarnemers wist men in Utopia  de uitslag regelmatig eerder dan op het gemeentehuis.



JeugdDewesDg .e]  Áo!(  g.r ! r :
het lDdeliik het A gedeè1le ran dc
cursus,,Creátieve Hddvàardisheid". Het resultaat
van deze cusus wed gedtrende het voorbije wek-
end 1n het jeugdhuis tentoongesteld voor de Elslose
bevotkin€. Talrijkè bezoekeB zxllen ongetwijfeld ver-
rast zjjn eewecst door il.e vclc ftaaie we.htukken,
door de cusisten gemaard. Zo wrs er een hooi hóut-
snijserk. enkele zeer coede klei-plàsireken, uiiè$i
plecies een zeer fijr kadon- en papienrerk, ehkele
fraaie, meeslal op Oisloo betrekking hebbcndc lino's
en vele chamante cn speclse lantasiewerken, gehàákt
uit wudeloos materiul. In haàr seheel ádemde de
tentoonsteltine als hei ware eer sfeer van speelse
crêativiteit, die hên zo vaak bii het jeugdwdk aan
lrêft- De tentoonstelling gaf daí ook een duidelijk
beeld van dè vele hogelijkneden, die er zijn om de
jeugd tjjdms de gmepsavonden niet allecn auge-
naam, m:F vooral ook nuttie bezig te houden, Daáï-
bï wo.dt het creatief bezic zijn hiêt aneèn gestihu-
leerd, haar d€ jêusd hàaki zich spêlenderwijs ook
de ve$chillende tèchnieken eigen. De resultaten vaD
deze cusa zuilen voor de Elslose jeugdbeweging
zeker in de toekomst van veel belmc ziin. Voor de
oudffi ván de kirderen is het pretiig te weien. dat
er bekwahe ouderen zijn, die belangeloos hêewerken
om de jewd buiteÍ dè schooltijd op te vaígen en
hen leren oh vrije tijd nuiiig le besleden dóor zê1f
beig te zjjn Met de tentoonstelling hebbeD de leid-
siers en leidqs, misschien ongewild, cen uitstekende
reklue gemaakt voor het jeugdverL De Elslce
jeugdbewegine kan er trots op zijn dê.selijke leidÉters
en leiders te b€zliten.

Het bestuur ve hêt Kerkelijk Zanskoor te Meers
heelt bèsl,oten om naást haDenkoor eh meisiesk@r
€en dmeskoor op te richten, dat als taak krilgt voor-
al de huwehike en begrafenisplechtigheden op te
luisteren. Dahes, liefsi oudèr dan 30 jaar. die ove!
een normaál stemgeluid b6chikken ên berèid zljn
om lx pq week de repetitie te bezoekea, wordcn ve.-
zocht zich op tê eeveh bij Pastoor Diederen. Ook
het m&'DeÍkoor en hêi heisjeskoor kunnen nog enige
versterkiÍsên geb iken- Johged&)es
vdaf 18 jaêÍ kllfren zich eveneens bij Pastoor Die-
deren opgeven. In de toekomt zal men er onder
mdse n:E streven om ook de verschiUende koren
samen enkele Eucháristievieringên te latên verzorgen

Jonserensoeièteit Utopia orgàniseert op lrrjdag 16,
zaterdae l? en zonalae 18 okt. een .,ludiek" ve€kend
in het jèugdhuis bij de Augusfinukerli Het prcgram-
ma bêe'nr op $ ' jd8c oh 20 ulr  ra de \êrtor:n€ vêr
de filh ,,S.hoo1 voor Delinquenlen", gevored door
een disc$ie. Op zatcrdag wordt een deatief spel
georganisÈld met in de avond een kampvuur. Op
zondàC woldt een excursie gehukt, terwijl 's avoncls
een lezing wordt sèhouden over druggebruik even-
e€ns eevolgd door eên discussie. Ae het gehele
prog"mm krlden niei med do 50 personen deel-
nemcn. Voo. vcrdoe inlichtingen en opsave kán her
zich wenden toi dhr. Ir. Freàix. Past. willehsstr. 5.

Op dondqdag 22 okt. wordt dê Elslose bitliotltêek
veer gópend. Iedere donderdagavond kan hen dan
weêI terecht van 19 tot 20.30 uur om bocken tê lênên.
De bibliothe€k is cevestigd in de bovcnzaal ve het
patrcnaàt áan de Do$sstraat. Met hct vooruitzichi
op een nieuwê opehbde lribliotheek, te zijner iijd
in het .ieuw iê bouwen ËIslose gêheensEhapshuis!
wordt thans de mogeljjkheid onddzocht, om als
overgangsÍrêátresel i! Ebl@ op bepaárde tijden de
B bl 'o-B$ va de Pror i r . i '  Bib ' rotL! !k t  s l - t i
onere.. Dezê riideDde bibliotheek is vooral besiemd

P. Pet€rs

I{têrij MiddeDstandstentoo$te.Uing.
De nummê$ van de Middensiddstentoo$têUine ziin
als volel:
groen 402, eÍoen t36, blauw 8?2, groen 112, wit 632,
wit 571, geel687, Nit 239, rose 90, wit ?33 en.ose 886.

Voor de vele blijken van medêleven, bij het over-
Iijden en de begraÍenis van onze dierbare vader,
behuwdvader, grootvader en overgrootvader

GODFRIED HUBERÏ CREMERS
betuieen wij onze hartetijke dank aan Eerw. H. Gees-
telijken, doktêr Blokland, zuster van Kempen, familie,
Duren en Kenmssen.

FAI{. CREMERS.WANTEN

Srne€É en cLrn ia issên er Kr. . r i f . f ,  l l in i rc.  i : -n en
Mathi--ui  11.15 u.  OL.Vrd. ! .  Fr.  C.-"mersi  1t  u.  s
J. M. H. Da€hen-Gèuls v. e.htg. en kind,
MAÁNDÀG 19 oki-: 7 u. v. Joh.Jánsien en El. Lem-
mens; ?.45 u. v- IIarry Spronkmansi 830 u. tot brjz.
int .  (S).
DINSDAG 20 okt.: ? u. v. Joh. Jansscn eD El. Lem
mensi ?.45 u. bcm. v. J. }l. Menien en M C. Cobbeni
8.30 u. v. Mathi4 F'uyl.
WOENSDAG 21 okt.: ? u. v. Ama Jssêni 7.45 u. v,
gebr. G. M- H. Daemeni 8.30 u. v. H. Jennissen (Buurl
Koolweg).
DONDEJIDAG 22 okl,t 7 11. v, Anna Jansscnj ?.45 u.
O.L. vd. v. H. Jennissent 8.30 u. v. H. Spronkmms.
VRIJDÀG 23 okt.: ? u. v. Ama Janssen; ?.45 u. O,L.
Vrd. v. Fr.Cremds; 8.30 u. v. overl. fámilielid (M).
ZATERDAG 24 okt.: ? u. v. Arna Janssen; 7.45 u.
heh. v. J. H. Menlen en M. C. Cobbeni 8.30 u. v. ovd-
ledenen v. Buurt Kool$eg; 19 u. àls jrd. v. M.H.

:,i.ti\]).\G
DI\SD1G 2
1ÍOE\SD-L(

'O\DERD.!
\.RIJD.{G 2
ZÀIEFDÁG

ZO\D-{G 3:

]l1Á.!L\D.\G
DI\SDAG ]

woE\sD-{(

DONDEF.],!
VRIJD.{G 3

ZATERDlG

Inp

felic

ZONDAG 25 okt.: 7.30 u. v. Alna Jmsênt I u. heh.
b.g.v. l0-jarig bestàan .,Mandolinata"; i030 u. v. M.
Sreets J'4sen en kjnderen Marie, Jan en Mathieu;
11.45 u. v. J. w' v. Cats de Raedt; 17 u. v. A. Madens-

MÀÁNDAG 26 okf.i ï u. v, Anna Jmssen; ?,45 u v,
G. T\rmmers v.!v- Buurt; 8.30 u. v. ovêil. lahilietid (M)
DINSDAG 2? okt-: ? u. v. Willy Schepers; 7.45 u. v.
Jacob Hub. Janssen; 8.30 u. v- Mdià Diri!-Krerners.
WOENSDAG 28 okt.: ? u. v. Annê Janssen: ?.45 u. v.
overl. f@iliclid (M)i 8.30 u. v. H. Thomêsser er

DoNDEE,DAG 29 okt.: 7 u. v. Arna Janssen; 7.45 u.
b.g-v. gouden hut. echtp. Lamilecoumansj 8.30 u.
bèst. jrd. v. J. H. Daemen en Et. Houben.
VRUDAG 30 okt.:7 u. 1ót bijz. intêniie; ?.45 u v.
Anna JatNsen; 8.30 u. v. G-'Immers v.v. Bllult;14.30
u. pl. huv. bnidsp. Ilofman-Bous.
ZATE&DAG 31 okt.; 7 u. v. Anna Jànssen; ?.45 u. v.
ove.1. fahilielid (M); 8.30 u. best. jrd. J. v. Mulkenl
19 u. alondmis v. Nicolaas vrahkeh.
Vrijitas 30 okt. le 15 u. en le 19 u. boelevieritrg iD
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De nieuwe colleclie

iRATIS
gebloemd nylon velours.

ilsi#ïjT""l'"l t'l n 12,g5
Nylon SCHORTEN

,,lrETEX"
Riikswes 18 - Tel. 1117 .

Jarunnen
en stoÍl
rs \feer grotênd€€rs

Komt U gehe€i r':r_;i

Eigenaar
Notitie
Een behoorlijk pittig programma voor een beginnende jeugdsoos. "Ludiek" betekent dat een ernstige zaak op een speelse manier wordt gebracht.In de Provotijd, een tijd waar bij (spontane) demonstraties de politie al snel ter plekke was, ontstond er hernieuwde aandacht voor het begrip, waarbij het een specifiekere invulling kreeg. Om aan te geven dat een bepaalde demonstratie, als het aan de deelnemers ligt, niet zou uitlopen op rellen, werd deze aangekondigd als ludiek. Het begrip sloeg zo aan, dat al snel alles in de tegencultuur ludiek werd genoemd.
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"nnr'r'^,r.o* KOELKÁSTEN

* WASMACIIINESí

* GASIIÁÁRDEN
* GEVELKACHELS
* CEITTRÁI,E VEEWARMING

'rd.r elle biibehorcnde ertikelen-

lacoIs
Dor.Velschurcpl. 2l Elsloo - TeL26BB

'ooqaoooooaoooêooaaaoooooooooóoooooooaaoooooo
ti a- 1 LU '-1'k &

I 
v'i:d.s" tot e uul GEoPEND

Jon H4 
LL ' ' '? ]

ÁlNtrtslÍvír\ltÈN) en l]t rtr{ lrÈL tlt /AltCÍr||J
steeds de nieuwsts r'lodsllor

JOS VLUGGEN
Woueinde 5 - Tel. 1291 - Beek

Jt )Nílt  utNxr x' l lc ' t ' lql ' l '

,,(J'f()PlA" ELsLoo

Dit jaar zijn Í/ij van plan mee te
doen aan de CARNAVALSOP1OCIIT

Wit je meedoen, kom dan maandag
25 jan. a.s. om 8 uur in zaal Janssen
a.d. Dikke Stein.

€,lectro
Dan weet je wat we gaan
doenl l l l l

}1ET BESTUURt
t
*

t
,rurnl4L

Yerlichting

STEREO INSTALLATIE
Phit iD" vcrJ. 'k^r 2x35 W 699,-
Phili;s Tuner met FM. MG, L.G.
,n4xKC 699,-
l 'h. l i t ' {  p l i , l ,  nspcler HrFi s lerêo 2{8.-
I 'hr i in\  l ' , , ( .n i  20C,.  {18,- HOOVER, STOFZUIGERS
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20
50
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AIIIOR,IJLDSSEN
Opel Kadett eÀ DAF
Ook 

I 
wachtvragen

Onze reclames zijn de
inllozc {o,tlnrtí.lon.

Erkend BOVAG instrucleur met mocr

an 
15 iaar eryaring.

J. JANSSEN . Iietrdstlaat 20 - Ildoo
TeleÍoon 18 41
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BOUWERS EN BOUWONDEBNEMXRS,

Wij hebben een zeer goeallope aenbieding in

SPAAlIPlAÏT1I
afrÍr, 2.44x1.22 m en 3.50 x 1.50 m.
Dikte's 8 - 10 - 12 - 16 - 18 -22 e 25 m'l]..
Geschikt voor dakbeschot, vloeren, wanden, kast-
planken, etc.

EXTRA KORTING BIJ PARÏIJ

SWARTTS HouTHANDEt
KamDstraat 6 - GELEEN-LINDENHEIryEL - TeL (04494) 3778

Eigenaar
Notitie
Blijkbaar was inspraak en meedenken toen nog uit den boze.....
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alraast in dêzê kostên ruim J 880.000,- bij, telwijr
vÈ uitkedngen uit hêt Cemeentelonè nog extra bij-
drageh in deze uitgaven vorden ontváieen
De semeente heeft riaast de uitgaven uiteraad ook
rnkoÍ"rên. EÊn dee, d2Ne komt uir het z.g. eigen
bêlas.rnsaebred deel Ljlrnaakr de grond-
sllsar' ei floolbêlast:ne, de personêle belasl.ing, dê
reinisineÊrechien, de secreiarie leges en bouwleges,
hondènbelastins en vqhàkelijkheden beia-cting ln
totààl bedraagt d% irÈohstspost t 322.900,- het-
seen neerkomt op t J 46,- Ps inwonêr.
Naasi alê reeds vemelde uitkedng van het rijk voor
bcl onderwijs ontvangt de gemeente Ea het gdeeD-
tefonds van belastinguitlering en aleemene uitkedn-
gen een bedrae van Nun I 1.580.000, , hetgeen weer
komt op + t 226,- per inwobêr. Met totale uitgavên.
inkob.stenlekeÍ1lls van de eeheente is een bealÍas
van bijna J 4.000.000,- Éehoeid. Voor 1971 is de
gemêeniebe$oting sluitend. Toi zover enkele hoofd-
punien uit de Elslosê begroting. Indien mocht blijken
dat voor eeD med Cedetaiilsde ldteeEetthg over
bepaalde be$oiinesposten belangstelliDg bestaat, de
zu1len vjj dau in en volgende wegwijzer aandacàt
aatr besteden. R€st ons noe te venrelden dat de be'
€xoinle 19?1 voor iedereet op de gemeente-secretoie
ter inzagê ligl terwijl het ook mogeujk is om tegen
betàlirg der kosten eea exemplad ve de bêeroting

De vêrenising van Oud-PrtN€n olgmiseefl op zondag
21 maart (hau-vasten) het traditionele Oud-Pri$en'
brl in zaal Janssen aán de Julianastraat. De muiek
vodt venolgd door dê Trateli's. }Iei bal begurt om

In de veek voor Camaval hebbên ênkele jongedahes
een brancáral seteend btj het Roode rruis, Deze had-
der zê nodig voor eên bestoten car4avalsÍeest vd
hun vereniging- Deze brancald is tot op hêden niet
terugbezorgd. Dad dê nmen vm dê alarnes en van
hun vdeniSing niet bekend zijn, worden zij via deze
rubriek vrierdelijk, doch drineend verz@hi de bran-
card álsnog terug te bêzorgen,
Jonsereusociëteit UtoDia eaai weer van start met haar
át<tiviteiien. Na alletlei problemea lond dê huisves-
tine (een passèndê oplosling is noe Íiet gêvoÍden),
kan men voorlopig wer ierecht in het Jeugdhuis, dat
door het bestuur vm Utopia vm bimen wat vere-
ded is. Op zondae 28 raait krijgt iedereen de gele-
cenheid om eeff tê komên kijken oI het hem of haar
bevalt, men hoelt die dag nog geen lid te woralên,
een soort open-dag dus.
De Utopia-bestuurders lekcnen op en 8.ote opkomst
vm de Elslose joneeren, die gezamenlÏk laten zien
ctêt de geesi vo Utopia hos leeft, zoals dat bleek uit
de dêe náÍe àan de .mavalsoptocbr m dê orgeni.
satie van dê bejarden Íeestavond. Alle Utopimen
dus op naar het jeugalhuis op zondag 28 maaÍt. Áar-
vdg 19.00 uu. P. Pet€$

ALGEMENE

lunktiê vu ""'"-!5p. 
E4 nekretárrs,

de h"rên J. M. Op Lveld; C. F. Holstee en H. Ïjlm€r-
mans tprwiil ooK de Heer W.Bossink uit Sitt{d
bereiá is eÊvonden in }et bestuur zrttirg te ndên.
Men hooDl ecller da1 ich ui, de leden nog lt]eg

-be|,uulrtràDdidsr€. zulten nelden. U kurt diL Uefsl,
schriftcliík, docn op het sckrcla.i@t: Schippersdreel
4a te Máastrichl, tel. (04400) 34780 of op de navol-
aendê adressen: C. J. Hofstee, Bosweg 81 Geteen, tèI.
404494) 2?05; I{. Timmemmq Bêrkenlao 26 Geleo,
tel. (04494, 2LI4t J.M.Op'tVe1d. Rozenlaan 1l Ge-
ie.n. tel. í04494) 292?
Het bêstuu! rckent op een zed gmtê opkomst ! I

h-i* i -r*
t1.or r1]1

BOND

tN.r.B')

rlr pf

Í MÁRIÁI(EEK ILSLfi} i
Priester van de week Kapeler Bex, tel€toon 1488.
ZONDAG 21 maárL: ?.30 u. tot biiz. int.i 9 u. v@r
Ham Pende$; 10.30 u. best. jral v. J€an neggeis;
11.45 u. pl. zsv(L v. M. ]i. Loppdsum-Boryours; 1?

MÁÁNDÀG 22 mart: ?.30 u- g€sf. jrd. v. Jm Math.
Hub. Heasscn; 8.15 u. v. ouders ván Mulken -Eouben:
19 u \ .  Jrn Hub.IrajNên-
DINSDAG 23 hàst: ?.30 u. gesL jrd. v. Je OdekeF
ken; 8.15 u. gest. j.d- Mada Cath. Claessen-Janssen;
19 u. gest. j.d. M. É A. Schreus,SmijstêI!.
WOÍNSDAG 24 maari: 7.30 u. gest. jd- Lucia Lens
sen-Hênssen; 8.15 u best. jrd. v. Cbris Dobbetstein;
19 r s6i jrd. v. Il Hermes en M. H. Smeêts.
DONDE&DAG 25 maari: Mdia Boodschap. ?.30 u. v.
G. B. Hákken v.w de Buren; 8.15 u. v. oude$ Beckê.s-
Beckers; 19 u. v. overl. faÍ! Oo de r<eD.
fRIJDAG 26 hrart: ?.30 !.-sp.l. jrd. v. Jámbus
Shêê s ên Aenè\ Spronkmds: 8.15 u. v. J. W. v. Cals
de Raedt; 19 u. gèst. jrd. v. Jan Jmsen en Josephina

ZATEF,DAG 2? maart: ?.30 u. v. J.It FrbseD v.
pêrsoaeêl Tielenst 8.15 u. v. oude4 Beckos-Beckêrs:
19 u. v. oud$s Eecke$-B€ke$-

Priester van de week: Pastoor Gibbels, teleÍoon 145?.
ZONDAG 28 maart:7.30 u. tot bjjz int.;9 u. pl. @s-
vd. v. J. H. FÈnssen: 10.30 u. v- Th. Smeets best. d.
buuii J. Rviusstr.i 11.45 u a1s jrd. v. oude.s Voncken-
Maasi 1? u v. J. H. Franssen v. pers. pápiefab!. Tie-

M-dANDAG 29 muft: ?.30 u. gest. jrd. Marieke Pij-
persj 8.15 u. v. G.B.HatkeD v.d- Buren; 19 u. v.
ovèrl. Ím. Gelissen.
DINSDAG 30 maart: ?.30 u. gèst. jrd. v. JaÍ Lod-
Lensn: 8.15 u. v. C. B. Hákken v.il buen; t9 u- v.
oude.s Martens'TilmaB.
'WOENSDÀG 31 mêdt: 7.30 u. v. WiUem Wouters
gest jrd-:8.15 u. v. Chis Dobbelstein;19 u. v. oualers

DONDERDAG l apdl: ?.30 u. eest. jrd. v. *htel
Merter-Cobbe.i 8.15 u. gesL jrd. W. Scbreus-lvou-
tersi  19 r  sêst .  j rd.  J. .dv.Es.
VRUDAG 2 april: Esste EÍdág- ?.30 u. v. cl.B.
Hakken v.d. buen; 8.15 u. v. Math. Kolard; 19 u v.

ZAïEB,DAG 3 april: 7.30 u. v. overl. ouders Go.jssen,
Wàuben; 8.15 u. best. jd. v. M. It Dirix-KÉmêrs; l9
u. v. J. lI. rra.nssÊn.
Zondae 21 maart - Italfvasten - en Pdtrondag ze€r
biiandere collecte v@r deVASIDNACTIE. Mau ook
de GezirÉijdraee ê.b. niet vogeten.

I Sr. AUGUSTTNUSKFÀK ELSLOO .l

hiester van de week: Kapelaan Be)r, telefoon 1488.
ZONDAG 21 maalt: I u. voor Jos. Scholtes: 10 u.
hgh \ .  ouJe!.  Voncqcl  Eussen.
MAANDÀG 22 haart: ?.45 u. v. Hary LeIrhens.
DINSDÀG 23 haart: 7.45 u. v. Win. Peiit en Tina

WOENSDÀG 24 mut: ?.45 u. t.e.v. O.L. Vrouw.
DONDERDÀG 25 maaft: Ma.ia Boodschap. 7.45 u. v.
}I. J. v- Musch (v.w. T.L.)
VRUDAG 26 maart: ?.45 u t.e.v. St. Antonius.
ZATXRDÀG 2? maaí: ?.45 u o.Lvrd. v. ÉJ.v.
Musch; 14 u. pl. huw. bruidsp. Steins-niltên.

Pliester van de \íeek: Pêstoor Gibbêls, teleÍoon 145?.
ZONDAC 28 maad: 8 u. t.b. inL; r0 u. b€st. jrd. v.
Jan Fred4 (Dorpsstraê1).
MA-4NL- 29 naarl: ?.4s r! v. Frits Jarssen.
DINSD.{J 30 madt: ?.45 u. v. Frils Joslen
'WOENS'DAG 31 mráIt: 7.115 u. t.ev. o'L VmuÍ,.
DONDÉRDAG I áp"il: 7.45 u, v. l.rits Jeltsn.
VIiIJDAG 2 april: Eerste Vrijdag. 7.il5 u. v. F Ls

ZATERT-E 3 áDril: ?.{5 u. v. Frits Jarus€D-
Zondag 2r madt - Haltuasien - en Pal@ondag zee{
bijandere coitecte v@r de VASaENACTIE. Maa @k
de GeziGijdraee a.b. ruêi verseteh.

zoÀ-D/
tijd. 8.t
( j rd.)  I
MAAN

DINSD
8.30 u
WOL\I

DONDT

VRUD]

ZATTiB

6.30 - 7

ZOND'
rijd. 8.3
wd.) II
MááNI
lsm. Eli
DINSD]

WOE\I

DONDE

VRIJD!

ZÀTF,RI

6.30 -  7

GEBOA
Miche!
Richard
O\,'ERU

Eigenaar
Notitie
Herstart in het voormalige zustersklooster / jeugdhuis. We hadden de "grote zaal" (niet meer dan een uit de kluiten gewassen woonkamer) van de verhuurder (Jeugdraad) wat aan de eisen van jeugd en tijd mogen aanpassen. Leon Janssen uit Stein had de muren met psychedelische taferelen beschilderd.



leirrclcn bier I
wordt aan huis velkocht door

H. Rekko-Pijpers
Voor Íeesten ook

stoelên on taÍels verkijgbaar

Tevens groot assortiment
FRISDBÁNXTN

Het Einde 4 Cat6op-Ebloo - Tel.25 4?

Voor
LEGO EOUWSTENEN

STENEN
t .
' 

-L2 
r ..to q "-.,-'{l-\ {

:WIEI,ERS
cL. J'r | ' i .)-'

ELGOED rae

UNGSTEGEL voor

!, tcl. (0444?) 14 4E

NENÏIE
rN ELSLOO

oudt de
LSLOO"

EN.

Haténa tapijt, kamèÈbr. J 99r

Bèrgoss Trpijt, au€Ibr. t E0,-
NtIo! v t-t piit v.à" D2 Í 9,50

VeÈyl op vitt eanrf m, t 6-

3 jaar garantte var t U5,- voor
J 89_

Nrlon v i [r.ma!b!€oil J 3í-

Aegels mêt 3 iaar garaÀltc
Ird stuL J E,25

van t 0,95 D.!r. voor t 6,95
.  .  j  . . ,  , t .

JF

o - Tel. 2848
- Tel. 1736

cFriture 
,,BerErwst" )

J, TumÍers,
Dorpsstraat 6 Elsloo - Tel. 3036

vraagt

nil! uoor ds IíGuÍen
OI SG]UGGÍ$TG]
voor zaterdag- en zondagavond.

Gehuwd geen bezv/aar.

$tassen tailits[eGialisl
ELSLOO, Cort.st. ÍuygeDlst aát 4, tei€loon (04402) 280ï
SITIN, Xrutsstrut 45

Eon treêp uit on e êxtrr á"arDiêalinacn:

Desso TaDijt, kameÈbr€€rt f E9,- Melktapljt, floos-Laag Dous
ÍaD t 130,- vooÍ t 08-

Goud8lra.rt Tapljt kallolbte€il
5 ,.ar ra&nti. J 89,- Berber-tapijt, vtusnrt dodêr,

Hat2Dr Ta!'tt, ka-E€tb!. í r05-

Louis de Poort€r TrDijt
kq.meÈrced t 99-

Mêrktapiit luivcl schêerwor

Mdktapiit niver slh.eruor
Rerbêr, 5 jer garartie,

van J 193,- voor J l3e,-

HoosDolis, 5 jasr satarrfer
van J ua- voor Jr29- Goldliner verou$

p. Dr. v'rl't Í la50

_ ë.vonAe>
Bruy@berg - vr|! Ecar

StatioNstraet 27 Elsloo - Telefoon 3054
Vrijdàgs tot 9 uur GEOPEND

Voor Uw

behang, verí, vloerbedekking, cnz,
Lunt U terecht op ons nieutr ailre6:
STAIIONSSIRAAT 126 (ingang om de hoeh).

Tevens Uw aangewezen edres voor

schilder- en behangwerk

ENGETEN . AARTS
Stationsstraai 126 Elsloo - TeleÍoon (04402) 16?5
Vrijdags tot I uur geopend.

OIJD BEHANG VÁN DE MUIJR, ?
Geen probleem meer. Wij verhuren

electrlrch stoomapparaat
electrische tapijtreiniger

In 20 minuten is uw tápijt weer als nieuw.

GeeÍ een Boekenbon!!
Priizen vanaf Í 2,50 tot Í 25'-

B00lÍ-en l(ant00r[00[nand0l Ifio[on
Baadhui$t aat 54 - Elsloo - Terd@D (1H402) 14?5

t

Eigenaar
Notitie
Na afloop van de disco avonden in het weekend gingen we altijd friet eten bij Jan en Corry Tummers (nu café Auwt Aelse)Was heel eenvoudig ingericht, maar het eten was prima met als gevolg dat het altijd stampevol was. Jan Tummers tracteerde ons bij tijd en wijle ook op "pittige" films.



19e Jaargang No 486 Verschijnt eike 14 dagen huis aan huis in Elsloo,

\IrtGur
Uitgave DEITKKERIJ KNOBEN Elsloo - Iel. (04402) 1475

Wat er leeft in Elsloo
Ruim 750 jeugdise ELdohden zullen in de komode
veken deell1ehen aan het jeugdvakantieverk. Even"
als in voorsaande iaren zuner ook nu weer diverse
sport- en spelevenementen voor de jeugd vaD Ersroo
en Mee$ georgánisecrd worden. De Stichting Jeugd-
raad Elsloo heeft zich voor h€t sla€en van het vakan-
tiewerk veDekerd vm ale medewerkine van de sport-
verenigingen, jeugd- en jongeren-ore3nisaties, het
LV.N., de stichlihs MealámmcNeide ên de buurtver,
enigingen. Het definitieve pmglalrma ziet er a.ls volgt

Zs'èhwedstdjden en lrateÍspêIên wor niefzvemrneB
op 18 eÈ 25 juli en 1 augustus van 18.00 tot 20.00 uur
in het zwêmbad Medáhmerweide. Orsmisàtie: zwem-
verenieing ,Mccdam'. Bij de zwêmwedstrijder worden
seieus gezwohmen op stopwatch over 50 meter in
schoolslàc. De vaterspelen voór niet zwelrhe$ wor,
dên gehoudên in de kikkerbaden. Voor leuke ialeeën
oa l r -n l .dê $á1. rspel .n loudr de zwsvêrehiCing

Op dondrrdag 22 tu '  uoÍdr pen Crot.  j rugddac hêi
iêJ"dbr l  À'  houdên. D !  jcuCdJê. l ,Jn $abi j  de k in-
dê --  

q l l .  noee.tke sp lcn p- handvaa,diehedcn
kunnên b^o.Icnen \ indl  p laa| ,s rh zrêl  R€even en op
hêt Do-,  Vcrschureplês.  Dc ogênls. l ie is in hsnde;
va4 Jêucdsocicr.:, Urop ê. Deplnêhefs v& 6 r.r. 9
iaár kLnrê- !an l0 or l2 uur tde(hr,  oeln"rêf"
!d l0 l . r .  13 : !ar  vd 14 lor  16 uur.  Om l? ulu
begint het iêugdbêl met pnjsu,treikins.
Do nêluu\ánoer lochLen olds supsis ie vd net
I  V \ .  wordêr cêl 'o-den op 24 r-r  róordedet,nc, ' ,c6
uit MRrs- Start om t3 uur bij de kelk tê Meen.
op 31 jull voor de deetneme$ uir Etsloo, start om
9 uur bi j  h,  t  i .usdhu's re FlJoo. Beide groêpên br-en-
gêr I .der.  dc uandel t r lg o.a.  e^r b€zoek áan de
kasteêbuine cn het dchiologisch musern r€ Stein.
Het h$dbaltournooi en he1 voetbaltournooi tNsen de
diverse buurttehs vorden gehouden van 26 juli t.m.
3 aueu",u5. In een volgend( Weewrjzer koÀen we
n-.1(r  oo dl  onderdeel  rdue. Hntzeude geldr voor
gF aronddrreoáàcse dp sehouden wodt op 4_5 en
6 au€utus en lvaaryoo! ruim 500 deelnmers iDsche-

Volledigheidshalvê dieht nog vermeld dat onder vol-
lê_dlee áupiciën van de WierêrEienden Xlstoo op
20-2t-23 tn 24 ju l i  een wjeler \  rer&agse seorsdiseerà
woroL roo. J.ugóÊe $ relprênlhousiásten. AtLe deel-
nehers en organisatoren van het jeucdval<antiêwerk
wensen wiJ graÁg veel plezier ên veel zon,
Di lêd"n v€n S.V. HasloL die de inschrijÍfornulisen
de zU h.obên ool \angeh. nog ne retoumeerden
worden tr nogfááls op ceáLL, ndeecd dal cteze lor_
nJrF-e- voor l5 jur i  a.  .  ÍoeLon ro-d.n rnseleved.
Drr / {a,  9c geb. ue1 op l3 ea 15 tur i  ia }êr Àleed_

Gllllll GlrDr.r 
hebb€n het.

i1; 
- 

-i ,.r-ri I t:- lks sllaraten

u,- i  - I  \Y I i

.JUI]OGGIT
Stationsstraat 34 Beek (L.), tel. 2126

-n d" .  i  "  \1 ,  rd-ó ! . . tên .  rdL oD rr ï . Iác t6 j ,d i

;"Á; ;à,i*1" *L;-[ {#H;i##*g
vMg 20.00 uur. Uiteevoérd woder vrêrker \,?n L. N.
Clerebault, J. S. Bach, C. Flank en J. MuL

Na overieg Deí de Stichtine Mecleherweide is be_
sloten, drt leden van de Bond van bejaddên en ge_
pcnsiorêê dcn v"r El.loo n je rFcang kffen j<iij-
cnn lo '  hê'  r ,crcal i .oocd. Lêdên di .  h iervoor in i  eres*
hebben dienen hD conrribuiiekaart door de secre-
laiis van dê bê_aBrdenbond ve een aps. m*krelen

De,,]Icedd-srssclbeker" vooi dê schootzweh{ed-
strijdca is ln ci. $achr sestc.pt doo. de jcugdice

dre r  è-  ,  sporr 'ê. .  en span-c rdÊ wedsrr i rd de rees
ván cre o\i rjgê scrolel uir FJÊloo en N4eerc de baas
blevên. DF ..MeedàÍ-wistbe{s i€ beschilbu
eesLeld do-or de Elsios Zwemverdiging en Reddings-
b.igade Meedm die @k de orsMisrli; van de wá_
fi;dón r'êrorídê \'r: dÊzè ich4í ,EêhF..réFi/ê-

ZONDAG EN MAANDAG 11 EN 12

i!É" órí-tíia-i6ni-.tttÍtdi

Mí tapijl Eoog-Lrag poE
Ye t r30,- voor t I

NyloÉ vUt-tapijt vs. n: t

VeIrJl op vilt va.D3Í llr: t

Grote keuz e ini

UURWERKEN
GOUD en ZIIVER
BRITLEN

ïJeunen-Tnoenxen n.D.
ADnastraat 3-5 - Geleen

Aan doê

GB||0ï  BAI in zaa
ORKEST: DE STRADELUI'S

Opbrergst t€n bale van de CA.RNAV

$tassen tailits[Gcialil
ELSLOO, CoDst, guyseDlstraat 4, teleÍoon (O1402) i
STETN, KrdlstÍa4i 45

D€Éio Tapijt [@êrb!eêrl t 89r

Hatéma t pijt, [ame!Dr. J 99,-

Bergoss TaDiJt, L!me.Dr. t E9,-

Gou.ts*ant Tagirt, L5sêrblc€d

Eigenaar
Notitie
Utopia speelde ook een actieve rol in het kindervakantiewerk, blijkt uit de Wegwijer van 09.07.1971
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Wat er leeÍt in Elsloo
Op donderdas 23 september start in Geleen denieure
cusus vaÍ de Gewest€rÍke So{iale School vaÍ het
Nederlanits Kltloliek Vakverbonil.
Gedureade 30 lesavonden wolden tahijke actuere
vraagstukken onder leiding vD bekwme docenten
bêsproken. Het ]esprogrmma omvat o.a. sociat-,
4onomische-, bèdrijïseconomische-en ethische vraag-
stulken, terwijl verder aandacht wodt besteed am

Ad dse cusuq die áIercelst bedo€ld is voor ledên
ván het N.LV.. ke iedeEen deelnehen die ouder
is dan 18 jad. ook dmes zijn welkom. De lessen
wodea eegeven in de bovenzaal ván d€ Modevak-
school aan de Molenst.aat te Gel@n.
Op diasdag 19 oktobe stut ook wé! een nieuvte
cursus ve de Middelbáár Sociale School te Sittdd.
eveneens gsrganiserd door het N.X-V. Dezê cusN
eeldt ats een veNolgcursus op de Gevêstelijkê Soci-
a.Ie Schoor en is verder bestemd voor de leden uit dê
mediate gr@pefingen in het N.LV. De cuisus telt
25 lesavonden en wordt gehouden in de kántinê
vm het Centmal ZiekenloDds am de Wilhe]miÍra-
straat te Siitard. Voor beide cursNen i! heÍ lesgeLd
raag. Geinierêsse€rd4 k'lmen zich v@r Dadele ir-
richtihsên weíden tot de he! J. Keneen, Rjjkswêg
Zuid 15? te Sittard, ie1. (04490) ?318 of bï de heêr
J. Maftens, Pdl. Daemenstaat 2? Elsloo.
Voor de tw@de mal zijn dè zwehers van de St.
Augutinusschoor áan de Stationsstraat erin geslaagd
de wissêibeka te bemachiigen bij dê schoolzvemved-
st jdea eergmisedd door rwemveÉdgiug ,Moed.a.m'.
Ook bij ds meisje zegevierden dithaal de St. Áugus-
t:nu"school. DÊ id:vidLele u:tslagen wareD: neisjes
I D. Vroohen. 2 M" Vrcehen, 3 K. StêveDs. 4 M. v.d.
Boom. Jongens I J. Sta.l, 2 R. Op de Cup, 3 P. Meyels,

Evênals m de vooralgaande jareÍ oryariseerl de
buultverêniging Kaakstraat - Terh,agen weer eeD bus-
tocht nad de mooiste plàatsen in het Xifergêbe.ete
o.a. MoNchau, Márièrdod ên Altenah.r. De reis vordt
gehouden op zaterdae I okíober. Om 9 uur wordt
vertrokkeD vma.f het pakeerterein van het zw€mbad.
De kosten bedragen .f 8,- per pe$ooÈ Opgave km
ges.hieden bij de heer J. Pête$, Káatshaat 12 ên bjj
de hes L. Euvenen, Terhags 4.
Voetha.lvereniging Easlou is de nieuwe voetbalcom-
pêtitie goed begomen. Na twee wedstrijden voeÍt al,ê
Elstose ploeg de nn8lijst :m smen met Eysden en
Laua DÍt resultaat wsd beGikt dmkzij een t-0
oveMiming teeen Vijlen op 5 sept. en een 2-2
gelijkspel tegen De Stêr zondag j.l. Ii,uim 1700 toe-
schoJ$eE woonde dêze s edstfi:d b'j. De spáming
in dezê strekdáby wa weèr ats vdouds.
Zon.Iag a.s. speelt q6lou uit tegen KEV. Op zonalag
26 sept. ontvanet men ihuis KV.C.-Oreje. Ook de
ovoige Haslou-elttaUen begomen de competitie goerl
Háslou 2 ovèrwon Zw{t-Wit met 2-1- }táslou 3 ver-
sleg Ma{ddchrse Boys het 4-l en U.VC. met 4-2,

met eên b.il van optiet ldcia

Burg. Jadssenlhaal 18 Beek - I€L 1339

Grot€ keuze in:

UURWERKEN
GOUD en ZIIVER
BRITIEN

Hewnen-9rcetnen n.1).
Annastraat 3-5 - Gele€n

ffi

Í4. I

Voor Uw Gf,BOOftTE-EERINNERINGSAEGEÍI
Uw BÁnY, bel of sehrijf:

J. DL voselels, Pastoarj$r. r8 Nuth, tnL (1N447)

têrwijl ltuslou 4 mei 4-1 vron ván Thienbunder Boys
ên het 2-2 gelijkspeelde tegên De Ster 5.
Gisteren 16 september is weer de jaarjjkse Árjerfods
Limbllls-roftrij ván stdt gegaÊr! onde. het hottol
,,Vóór en dóó! de culturele verenigirgen ir Limbug".
11,I Elsl,oo en Mee$ zu.Uen de loten 1e koop aange-
boden worden door rêsp. Mandoline-vereniging Ma-
dolinatá en MmdolinÈvèreniglng xdelweisz. Door
het kopen van lotên helpt U Uw êigên Limbursse
Culturele verenigingen die door hrD muiê4 zang
en toneerspel of door hu zorg voor de volksntwik-
keliag en de jeugd zoveel bijdragen voo! de volks-
cu.Ltuur jn Uw eisen stad of dorp.
Utopia: Zaierdáe en zondag a.s. zal Utopia een ludiek
veekend oÈeisuen met o.a. eên rornmelmarkt, een
demoratratie beweeingsr<pressiq eên nachtd-roppiÈg
en een cabuetavond. Voder staat een speurtocht op
het programtná dat er rcor deze dàgen ars volgt uit-

zaierdag varl 10.30 tot 12 uu Rol1me]-adkt. 12.30-
13.30 Luch. 16-1? uu! Demonsbatie Bewegingsex-
praie. 1?-s0-18 uul Warm etcn. 's Avonds wodt een
gezeuige avohd gehoualen wama om 23.00 uu de
nachtalroppibg vm sta.rt eaat. Dee (troppine voelt
de dectnemes Éar êen anderc jeugdsociëteit wad
onder het genot ve wame soep uiigàrst kan vor-
den. Omst!@ks 4 uur 's mchts vordt de thuiseis
sehaakt met auto's. De sta.f v€n Utopia vêrzoekt dê
deelreme$ aan d% dropping dringend oh toestem'
mhg tê vrasen aan de ouders. omclát elst oh 4 uur
's nachts huiswaa.ts wodt getroklen. Ve de ouders
vraagt de slál beglip voor deze aktiviteiL }Iet eehe€l
al plaats virden onder vooÉduend toeziclt van €en
lid vm het oudercohité va4 Utopia.
zonalag wodt het ludiek weekend besloten met een
eÍote s!êurtocht om 15.00 uur e4 een cabdetavond
om 20.00 uur. Voor inl:chtingen kán hen re_lJ.chr op
teleÍoon (04402) 2564. PêrêE

SÍ t .  , - , '  €!  het .
oot Wa'1 * a * '" "pp,^ uo

1{{8 Stationsstruat 34 Bêek (L.), tel. 2126

Aán doe.he
voor C.V.-b

DNOGISTEBIJ

,r\ l)e )
Dor. Versa
Dè drogi5
Zaterdags

* SÁNI
rOET
wa![
GAItr
GET{

Dor.Velsd

I

*

*
I

* cENr

en verder alle I

0Íl orlnans-usulfllulÍoGcl G. lac
optiek Ztz.a , -1 1.,.,- , -1 | i

iant fÁ.

Eigenaar
Notitie
In de 2e helft van 1971 had Utopia geen onderdak meer; men was druk doende met de renovatie van het nieuwe onderkomen in het voormalige patronaat aan de Dorpstraat in Elsloo. Toch werd er nog vanalles georganiseerd, zoals deze dropping. Thuiskomst om 04.00 uur 's nachts......



t

-

Uitgave DRUKI(ERIJ |(NOBEN Elsloo - TeL í04402) 14 Z5

Wat er leeft in Elsloo
Morgen zaterdag 2 oktober vindt ate officiête opening
plaats van het overdekt zwembad ln her recreatiir-oorà
,,Medmmerweiale',.
\ [er  de op.nine om tO uLr voohiddaa vordr eenpe_iodê . tenslole |  \o.  bêdr jv igheid .n á\ t r \ i re iLên.
Het rcc-elr ,  oord s n,  \ . i rw.t  .ohpteer,  * ldrdoo,
9^k + dê krnlFrr"àiJêr de zwêrsporr  kan sor, . :nn

Tê_ eFlcs"rheid (tu de oDening re.ip,ëFrt het stich
ungsbesruu vrn 10 30 fot  11.30 uDr
Farlare ,,Dê Maasgalh,' venorgr van 19 tot 20 uur
een avonclconcerí op bet teFás van het ïesiauant eh
zet dadmee muzikale luister bij aan dezê fesrelijke

Dê Elsjosr Bond van Bêjaardên en cepensiotresrden
vied op zood.g t0 ok|obcrhar t0- jêrrs bes,aarsf* . l .
ue r+ l \  rermg uordl  bêgonnên mct een euchuist iê_
viêring voor dè overleden en tevende teden om ?'30
uu in de Madakdk
Van 11lot 13 uur recipièert het bestuuf inaat F.aeveh,
terwitl savonds om 6 uur een kofÍietafel wordt ad
geboden áan de leden, wauna een gezeUigc avohd

Grote
rïe
ÍR.

Op 16, 17 en 18 óktober vindt wes êen ElstoÊe
Middenrtanalstentoo6retlihg p aars. De orsahisaL,e js
d maa In h1nd. n \án ràrn!v i tsvdènis i f f . .Dê Sêje-
!  re Ên Cê E." .o".  BptáárocoboM. Nrder i .  g.g-1,  ""orer d€ze têntoonstclling voleen in een volgenae

Têvens orgahisêrên De Sajelaire w@r ênkele kien-
avonden en we1 op t, I en 22 oktober. AIê avonde!
woden gehouden in zaal Raeven en besi@ea om
20.00 uur.  Voor al  ê a\onuen zi , in placht jce pr i j?.n

De jeusdrvieleimrde têlr bate l,"an het vakanÍiew€rk
voor sèestelijk sehandicalte kinalerên is eer croor
srcce gewordcn. D, E.i.o.ê Wiaterwinnden konden
ecn bêdrás vd J 2600. o!Êrhddrc.n ad oe bo
sluuders ve dc 1Í^asrr .cFr"c * IooL \oor Êet-and -
fáplcn,  Dir  ícá!  ê resuiraá, sas te drnkcn aan dc
Brobe d", lnan- \ rn J.  Lgdige siÊ!"ê.neF,n dê op-
kohsL \rn verp bêlMCsr,  I  enden, diê ep- $-r .c rr i .  -
miereeen mogelijk hraktcn. Dè Femies weldcn doór
dê v nnárf5 wpÊr bêsïhikbar eeíeld.  wáardoo. hêl
ernooeorag werd bereLkt,
Een onbekend gever stelde nier êUeen een betuas
voor l1 l  v i ránl iêw"rk b.sJ Lbárr .  nêêc bedachl
levens dp wrclenr ip.rden cn gaf roc
voor dê w.v.E. dÊ besrêhmine kon \rsrsret .en.  D:r
lêáts lo b d '  êc s êfd door oê W:"tsv. iend^n 

"Donlacnovêfhandiêd áan onze dorpssenoor páiec L. pitpê^,
dre vandaag wee. naar zijh BÈziliaans hissiegebied
vertrekl Al met à1 hogen de Wietcrvdenden op etr
eeslaaed evencment te|.rezien.

K.E.\., gel! k te spêlea.
Zondág 3 oktober sp€eh Hastou uir tegen Sportctrb
y v.y "1 op zohcrág l0 o! lober onlvsgt hen
ihurs Rápjd ult Maastlcht
Tcn e.r .vp \ ln de D..Gê rer.nic i reea en ánderc
op arq$êrènden pub rcer.n s i  in dek rubf lêk de
@ r .a\e dêro wlrroo d- ; t \o€r 'ngên \s het 20e
r-odnooi  de! Lage LandeD zJt ,en pÈa.s\ iadê^.  Be_
eon.cn wofdt  op zoldas ? novêrbà, l ,erwrr t  dê vo _

doorgun op /a erdag 13 nov.,
zohdae 28 .or, .  zatÈrdag l t  dec. j

Tonoag rz oe..  êr  zr tnrd"S l8 de.,  D. -  o i i  vond \  norplàals op zr lerc iats I  ,sLár i  lg i2 De uLvonr ineen
$orden gpgeven in zral  Ráevcn áM dc SÉlrorss.raát
r .  dezê 

-br.k koTln Lt  nog r .ua op uc ur.  re
ên dê dpêtnemAnd( gaêtschappen.

Maidolineverenigins ,.Mardotirzb . 
vêrzofcr r^ dp

maand oklober êen dr '  r l l  .on.êf len 
"r  

rceeA. aaa_
n. È voor hêr .eersr ráár buren op onder te ding \"-

Be€e\cn in E stoo v@r oe bêjaarder
ur conra- l  ! rndr ptasG rn aal  R"Fven, oo 7onoac
2.r okrobêr s M"-d-olina!á r. be.uis ".ê. in iJeJlJ1Li"
sên..sêor op r i r  

'ód,gine 
\rn de zárevo" r  e inc Crei_

word, geg.vp- op dezpLÍde ddg
wo.ol  oor< eem..rc eld \oor dê bêwonêrs !a" ,  cr
belátudenhuis,,De PoUard D Rcrmond.
H. l  ba"tuur vár . .Mahd._ na .  vÊvochl  or  .  nog mêde
re dprêl ,  ddl  noa sl  êds ord D"p:er spbro.hr t " r ,  $!r_

rz,  up prrJs vo.  hel  oLd oupie.  i .  nog íeFds oemare
arg,  oár het nog n'et  lo lend )  om d" hr"  ád hur"

oPnaaLdrenst te hervatlêh
L okrobê be8inr d" VÍiendenkrinc !d .re M.cri"che
l Í is iêzu\teN in orz,  oJ.o.hr.  $à.r  harr  J" . . t .Jkr"
" 'pu", ie.  \á. .1 

- t  d 'sen" s"L,-  v"r ! ;d"rd co
vemieu\ld hóet worden zijn er vete zaken en over

Aan doe-.b.
voor C.V.-i

Rujme sorier ing

BAÍO

RINGERS

SXELS

sroNoN

NIETJES
Íuits

DROGISTf,RI,
/,'\<<'JJe 1

Dor. Velsc

De drogist

Zaterdags

solilt sIE
Ook electrischr

T.V.
claÍlmoi

luigngendiê bl!vend zijn en die daaromook btijvenal
onle :  

'd"  
h ê , \ ! - rdprr  "  or  1 zo-C en nFqp-(p 'xr  g . r ,9 n.  rp l  . r  dóle /ak"r  -s h-r  . lF. lche

- ó.1.  - \  dr  '  "  .  orr  . '  .1,1.  \ ,  e1 d"á( r \ -_

clcskundige opb.rlw ran de

standigheden. hog niêr aan rop zrJn. De he! is, . t -e

Het

UURWERKEN
GOUD en ZILVER

lJeunen-lnoewen ,.u.
Op zondae 3 oktober orsàniseren de Wieldvrienden
opnrcus' een jeugdNielerronde, ditmaal in sameD
rer\ .n;  r"  ( - rop Dê opbr ner r \  nu bè. lero
\oor l "  tu. , I  iè.Lo-"n ,u n- l  n iÊLw. ondèr&^
vá! Utopia in het loormalig párrcnaatsgêbouq,. Ook
nu $ó-dt  \  . r  óe .o ) .d ig p,oeràmra telpdFn
Hpt pÍ  o- .  . .  i :  á:-  P" D",  e- i r r" .  -  t t - -
K€i.Èh.fr::.aar - P::L \i iil.rsstra!. en Pasr. TErÈ;
straar. i"{edenerker: roor d.z. ronder kEncn zrch

'We blijlen nog elen bij de spolt.

is Offerry
Electro.T.

toêlbalrêrenigbq H6lou ê.  d o s!" . ráêr hpr ê"rq.
pl l - r - I  b í .  o o .  i ,  .  ê-  |  d,  ro,  Lb"tcon ! . r . . re
. Í -q. !  cêóds bl  dè loóloper
. ,n d" 2- L a "  A {e",or.n /o-dds b,  haalde È!
lo i  l ,u , '  I  f  - "  "  - l  . . ,  . r .nnrg oó KVC O.d-
Een weèk eerdcr wist Haslou in de uitiredstrrru Éeen

d r , ' r  r r .d".  ook rFd r  rê"r  $ up-
,  g d" "1,  "  

var o" rrr .ndp, . r . ie

- .  .za 
,  bb" .  B .oo,r  .  I  dê.k. ,  zJ r l l .n,  d i .

'  n.  r  \e s ' rdár i i . i .  l .er ."n wruel 0Ílerman
Stationssh

Ukr eeal

I
a, l
*r, I

)x j,e ,-t
' t t

l^,i-

OP t- i : '  r  11 1
Burg. J

r
I
I  
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BruilofteÀ - Partiiu . Kolfietf,Iêb

Dit àl]es w_ordr d_oor ons voor U volleós
verzorgd. Betr U even? Te)eíoon 24Aó

CAFE "NEER[ANDtA"
JANSSEN - Julia.nastraat 3 Elstoo

PASFOI
Foto Ro

Nieuw adr

-
I piet fredrix

Eigenaar
Notitie
Wielerronde 03.10.1971 tbv inrichtingskosten nieuw gebouw Utopia



I heeft. !i aln ne€l wal wonrgelr tot stancr geKomen or DrJna voor D€wo- :
; ning gereed, waarbjj in hooÍdzaak eigen-woningen werden gerealiseerd n
: Met bijzondeÍe voldoening nêmoÍeer ik het groLe aantal parlicuLiere bolr- :
n wers, diê in hel ajgelopen jêêr hun eigên huis . .mer eigen handcn ge- 0

sen-cóLhons i  stal te gaven. En gezjen het aanral  êên\ragen voor bouwterreinen komt i
;à '""''-' 0 ..t in-19?2 aan ieze wijze van bouwen n"og geen einale - integendeell 0
È êr CouaN I een zcer belangri jk le j t  was de geboorre \ 'an de 7.000e jn$oner.  :
: : : ' *  ' '  u Ereneens de meest "pêcrê.ulajre dingen diê 197'  bracht.  her I
1,"  ,  e ,  

" t .  
f ,  leggen van de eersle sleen vooL he'  prêcht ige gcmÊerschapshuis,  een te- i

t r .Bo,-s.  I  hurs waar vele \eFmgingen een ondêrkomen z,r l len kurnen vinden en :
i  waarin plaars zal  z i jn \oor akl 'v i rêi lên op dê meesl uiLeenlopendÊ gebie- n

* 
u d"n; lk ïenk hierbi j  aan het lo lwêêrdig lnir iê l iê i  van een gioep ai t ieve iÈ r  n ionse hurs\ rouwen om le komen LoL de oprrcnr ins \án êen kindercrêche: 0

La.!dnKêr"L- I  àu"í""* denk jk aan onze bêjêêrdên die daar hun lretpunt kunnen heb- i
-  , r .d_ ouders 0 ben er aán rog zoveel meec. Moge dê Alt ie 50, d 'ê op de dag van de eef- U
aoduocsens t  s le sleenlegaing vên slêft  ging. ieoet i rspirLren om het zi jnê bi j  Ie drá_ ;Frgsê'uerrrr  

!  s"o aan de"i . r iÈinoet i  k '  rotsrenaLom:ng van dr nur l ige e, i  zo mooie ge- g
\-- . , rsêa. :  b" '* .  n
]1":  "nsDaJr.  !  Oat de sport  in onze gemeenle niel  in een \ergelen hoek zi l ,  bêwees d" I

i  ïeal isat ie en de lee"rel i jke opening van he1 prêchl i ie overdêklê zwem- n
I Oad, een leeslelr jke gebeuÍ lenis.  wêaraên i"d"r me vcêI ple4er en vol-  i

rdêr '  Houbea- n doêning lerug denkt.  Dal di l  o\erdekle lwembad jn êen behocl le voor_ U
s ea A.Erouns :  z iet  oew:jsr wet hel lert  dar er dagel i jks druk sebruik van gcmaakt uordl  i
I f9"Í9 Y3l9: 0 

""  
dar stèeds me"r zwemenlhou"iasrcn uir  Elsloo, marr ook ui t  de omee- U

f *i!TËï.: i 'r 'e, 
a" 

'""i "aa' 
a"'" zwem-accomodêrie wêren re vinden. ook.het rés- ;

U tallrant voorziel in een behoefle en heef' zijn nl,t reeds meer dan eens Y
i t"w.".". n

srmis. 8.30 u. I W" moesten in het afgelopen jaar afscheid nemen van onze pastoor, aan :
oL her.  ( j .d. '  À r" :e,  in ovêrleg mêÍ z-Jn o\crh, d.  een Lurt igere parochiê werd toegêwe- n
l" : : : -"^-I" , '9ru zen. In e"n iÀdrukwei<kend alsche-d (oond; E.;oo zi jn waardenns en i'r-iàli'ïïl,íá n dank voor deze waardevolle mens en p ester' U
tr incn-Jansso. i  Juisl  voor het einde van hel jaar wêcd bekênd dêl pasloor CuLkers ui l  :
'Às,\r . ,Drvoi.  0 Oobi"t ' t  z i jn opvolgêr zr l  zr jn. 'We h"pcn en ver^êchien in goede samen- g

+'#i i : l } ; .  i  werkinc ook mer deze euwe pJslour veel voor Et loo 1ê ÁLrnnen be- 
d

;,  - ;L; ;  I  reiken._ 
Á lk rei  het el ,  over hel alg"meen was hêl cFn rusl ig laar '  Van hel veLeni-  n_Bo,,senzoon: y gingsfront is êr weinrs spêclaculairs Iê meloen. Dêarom i"  hel  mel dês te :

cr:seresenherd 
[ áeàr pt"rier dat ik mág memoreren de oprichting van de. Sticht-ing Sporf 0
i raad Éls1oo en de Stichting culturele Raad Elsloo, alsmede het feit dat de f

,^^',^--,^ | 0 voetbalverenigine Haslou Ëromoveerde naar de 2e klas K.N.V.B. en in deze 0
! klas een biJzonder goed Ïiguur slaal. Bravo Haslou! Ga op deze weg voort. ircq |  0 i ' ï ig l r ï i ' . ï -uoeo-si 'se.esdvnnrreLe,sêrr"r ' * ' "Ë" 'aÈ"" i"rei" i  0

| ; Utopia; met voortvarendheiid ii aan het opknappen en inrichten van hei ;
€.-Lenssen u oude patronaat gewerkt,- zodat dit_binnen zeer korte lijd door ÏtlPia in :

.- | i zeer mooie gelegeDheid r-{ben om haar aktiviteiten te kunnen ontplooien. :
*.€bfr'?ál'de-€!.piessià€lioqr Dê Iuif in ianuari 19?2 onderdak kdie€n in 0

I leL gercstaureerde pand' rasberg 2. Ook voor deze expressiegroep ishier- 

-0 
-.aË 

het ruimtepr;bleê. opcelo"st en is voor deze vàrenigiig aile gete- 0
I senleid geschapen om zich te ontplooien.
0 ft;;; i  ;"ï i-ëii i .*r.. i 'r '*r ' u d; rêarlrc daeer at,aslprine zien verschii- q
i  nen en \  erkk"ren zien npsrêl lên. Daar zal  oÁ nre.rrve sporrzaal verr j jzen ;
! welke hopelijk in 19?2 in gebruik genomen zal kunnen worden. Van :
n aeze zaal zullen - naast de scholen voor het geven van gymnastieklessen n
i - vele sportverenigngen in de avonduren gebruik kunnen maken. En met ;
0 het tot stand komen van deze sportzàal zal Elsloo - ook op dii gebied - 0
! gunstig afsteken brj zo1,ele andere gemeenten.
0 fufu" Sverzrende meen ik dat ook het jaar 19?2 voor Elsloo een veelbe- 0
I lovend iaêr zal  worden.
q il"il;Jï tí", à"i'àií r."-."a" jaar voor u allen een goed en s€luLkig S
; j;"" *rg rijn, 

-rui" 
*e onder Cïds zegen onze brjdragËn willen leveren i

X ;," de ÁroËi'en het Í'etziin van ons Elstoo. u

;
n i  r ,  -
I \ 4í\-{ q Le-rÊ- 0
nr
:  - . .  7 n a/ l  0

Ë " \L- ' 1Êr Lltw llt trgewteester E
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un
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