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Advertentieblad voor Elsloo en omgeving
Advertenties wordm aangenomen íot u'ítLrfijk woeasdagElddag 12 uur
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UURWERKËN
GOUD en ZIIVER
BRI[[EN

Heunen-Yror^en u.I).

trtstoo
lólllk ?
lwec/cerrik iÉ bij

odzakelijk.

1972 ên l9?3; een

Grote keuze in:

462, 609, 57 5, 858, 739, 921, 37 4, 296, 841, 365, 726, 277,
.199.
De prijzen kuren woden álsehaard bii dhr. Maassen,
Tiendsraát 38 EI.sloo.

De R.K buurtvereniging Catep orgênis€lt op Eldag
16 eÍ zaiedag l7 februa a.s. haar jaarlïkse tÉdi-
tionelê Pátsche-bal in caÍé Brous-Vrancken te Catsop.
Àanvang 20.00 uur.
Utopir-
Vrijdag 16 februari a.s. orgmiseert JongereDcentnm
Utopia een cêrnavalsewe in het gebouw ae de oude

Medewerkine aarl deze avond v€rlenen hêt al,ans- en
showorkest The T$/ens, buutêreedÍer SjeJ I{abêts,
ihitatie rockgroep Little Ernie and hia Shak€rs van
Utopia en de nieuwe prirs Utopia, die op deze avond
bekend wordt ee@alí.
De avond begiat om 19.00 uu en zal duren tot onge-
veu 24.00 uur. AIs bijdraee in de onkosten wordt d
J 1,50 geBaagd voor leden. Inlichtineên over deze
en aÍde!€ avonden zijn te ve*lijgen via têletoon
(04402) 35 98 ol in JongerêDcentnm Uiopia zelí.

'Wist u dat e! ook en aoede.b €êde, omgedoopt in
verkeeBbncade leeft h Elsloo ?
Dit 13 €edaan om iedêr ahe gelêgenheid h€eft deel te
laien nehên aán deze bligade, ter beseleiding van de
kleuters naar ên van schoot op de meesl gevaarlijke
puntên, welke reeds door de gemeente werdm amge-
sêvèn door spijkerkoppen of rebEpadên.
Men alenLt o.a- aan moed€$, vadeB die kindden op
oue scholeÍ hebben, alleenstaanden, gepênsionêêrdên,

De akii€goep verke€rsbigadg een onderdeel va! hêt
oudercomité kleutê.scholên te Elsloo, doet hierbij een
bemep op atler om on e kindercn te bescherhên teeen
het ste€ds drukker voldende velkeer ook in Elsloo.
Nieu\re leden ziin van hêrie wêlkom en kuMetr zich
opgêven bjj het bestuur vm het oudacomiié kleuter-
scholeD. Enigê telefoommmers van bBtuuGleden zijn:
Me!Í. Meewcsen 2928; Dhr. Hennekens 1538; Dh!.
spiorinSs 2434.

ALUMlNIUM
ZONNESCHERMEN

r í -oL. \11] I

en het we&trijdcomite.
Met nièt minder alan 7 tearru, waalondd 2 jeugdtêams,
werd aan de Lalderijke- en de Distlicts€ompetitie
deelgenomen, terwijl hei in dê bedoeling ligt iÍ het
komende seizoen met nog l jeugdteam meer rn te
ïhnjve! . -  -  __ -Dár oe LT.V. Flsl@ zi.h en coede nárm heeft ver-
worven mag wet blijken uit het íeit, tlat door het
dishictsbestuu! wederom eên veEoek gedae werd
om de Districtsjeugdkámpi@nschappen 1973 mede te

De verderc sroei vm de vereniging maakt een urt-
b.eidins van dè bestamde accommodaie nood"ákelij k.
In dit strsen werd de veïeniging gesieund door de
Siichtine Sportraad, diê mêde haar schoudêrs zette
onder de pogingeo om tot vêrgDting vu het cluhhu:g
ie komen. Het dadtoe beDodigde hediet wed door
de N.V. Theodora ter beschikking gesteld, zodat na dê

107" tÍ0nïlltc
Met gratis montage

ZONNNWERINGS-BEDRIJF

I i l lmanns
Brugstraat 5 Beek - Iel. (M402) 25 4{)

Ook Uw adres voor verÍ, behang en glas
ivorstperlode een aanvang gemaakt kan word€n met

lD(zu ,"vldtuflng n rtt hut w' l trcodzukelilk do huidrSc

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 15.02.1973



rucD nouP rr! oe. & oeg@€ seBe À€t DreJ 4er rcffie 6
tiedens de komende driej vastelaoyesdaag i,l derelldê voêtslr('re
zulle volge,
Zongel auch mer eimes angers tekort tê willen doon, zou ich
de tuuj welke in mien omgaeving wone es veurbeeld wille sie[e.
Ich dank hun danaug no€ al veur hetgeen waat ziej veur nich
gedaon hubbe en spraek tevens biej deze de houp oet, det dit
êin aanleiding moog z€en om het volgend jaor es ein zelfstanfige
buurt veur der daag te kenne komme.
Tenslotte doon ich op euch all€maol êii beroep om in os eige
Sajetriek vastelaovend te viere.
Ich van miene kantj en daobiej geassisteeril door mi€ne Wiere
Eaod, zal euch bachte dao in veur te gaorr"
Ich wunschj euch denaug veul spas en plezeer onger miej motto

Laol os Sajele op eir Aelser meneer,
dan brunk os de vastelaoverd veul Dlêzeer ! !

raiclail Roete van den optoch
roveqd 1973 in-
EDsloetend het
I, wille de Sa-
Foord tot euch

eei aug tlit jaor
og in de vorrn
Dr de verkoup

! dae hiej aan
et,
rg de Aelsêrse
un en natuurlik
n biedrage ge-
e veer aug Íeet
ên B. enw, te
de mitwirking
trubbe gekrege.

danke veur de
moeiLjkheden
optoch bubbe

e vastelaovend
ioup za.l kriege
êIe Sajelairin-
e kamaval.

hachte veur te
re lvieze Raod:

aod,

persaielair Jan

OPSTELLING:

Kempke Daalstraat
Op dên Dries
Mergelakker
Mgr. KerckhofsstÍaat
Pastoor Dubalstlaat
Ileirstraal
Kaaksttaat
Dorpsstraat
Jutanastraat
Schoolshaat

Ous de lolsende KÁSTELEL\S
hubbe bit hu|tne stenÍ ile vrrto-
laovend in Else weer neugelik
semaak:

Stationsstraat
Dor, Verschueplêin
Koolweg
Burg. ile Wiistraat
Vunderkestlaat
Blrlg. FredrlÍstÍaat
H€iveldstmat
Bandkeramiekersstraat

ontbinding viÍdt plaats op
het Dor. Verschureplein

r t \ , -J !  . . i  ) '_À

N,EIJNDER,S

F&TIURE TIIMMEBS

J. MAENS

B.VOETS

C.V.D. AKf,EB

M, LENÀEBTS

J.EUSSEN

J, YRANTEN.DEIESSEN

IN DE BR,AEK
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N. RAEVEN

E.POULISSEN

J. BROUNS.VNANTEN

UTOPIA

EESTAU&ANI ZWEITTBAI)

GEMEENSCIIAPSEUIS
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AAN DE INWONERS VAN ELSLOO

Eenmaal pêr jaar raast er een bonte storm
door ons dory Elsloo, vol van grollen, gráp-
pen en allerlei komische en ral<e voorstêl-
lingen in de optocht en gedurende de drie
dolle dagen.
Deze bonte siorm is een vedrissing, in ver-
gelijk met de berichten die door andere
bÍonnen lot  ons komen. Bronnen die ons in
deze tijd onder meer willen vertellen dat
't met de Limburgse Carnaval maar treurig
gesteld zou zijn, dat de ,,sjiem" eruit is, dat
de Limbureer niel meer warm Le kijeen is
voor het feest van de ilrie dolle dagen en
noe zoveel meer onzi[ ! ! !
Onzin, jazÊkêr,  wanl wi j  in Etsloo zuUen ook
dir  jaar weer lêren zien dat ONZE CAR-
NAVAL springlevend is, een gebeu.tenis
die niet weg te denken is - en die we ook
niet weg willen denken - uit het leven van
de E1sloose gemeenschap.
Daarom, Sajelairen en Sajelairinnekes, zet
rm lveêr op. Laat Elsloo weer bruisen \'án

rdp,r  ê" \ ' . -  êêrvêdiê
Cêgen al les Ía:  we anders aan zorgen en

'  l : . \ .

Aan al de€s hjere ooze harte-

likle dank.

)ooooooaoooooo

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 01.03.1973Toen kon je nog eens van cafe naar cafe trekken.....In 1973 was trouwens Pierre Martens prins.
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ft in Elsloo
,n en eên bossende menigte
0 mei j.l. lesiuur en spelers
voetbarvercniging Easlou
'ale overwin]llrg op KV.C.
mpioenschap in de tv.eede
n en êen uitsiekeDd doel-
lÍ en 16 tegen. Ee4 gewel-
ht sluitênd ên Coed aD-
leliciteed alên ook ên veel
izoen in de e€rste klasse.

het eerste hàênteam van
u. Dit teàm werd zatedag
yterde áJdêling vêId-zev6
I benodigde aantal plDten
I dê wealstdjd van zateldag
:ombinerend Halou helde
oveÍwinning. Opmerkelijk
semiatdelde met 253 doel-
I iegen, waaruit nog eens
wel verdedigend als am-
cn uitstekende compêtitiê

nog Dêt 18-7 var Olimpia
pssenotm ate wedltriiden
te behalen Duten vlreten

aer terlein op hêt Merye1-
r smeÍg€stêld uit de vol-
er (doer), w. K$or! M.
'. Le!]frêru, M. L€mmens,
'ols, J. Collard, W. Wester-

afkomstigê spele$ waar-
,1 bekend zijL Ook bestuuf
, harte gefeliciteerd.

UB
rdcheid van burpemeester
otïnd comilé vooi aterdaE
uDunlcn samengesteld,

lL Mis opgedracen in de
rn tc voren algchaald wor-
rln, hcl gemecntcbestuur

korcn van Elsloo en Ím-
(rl0 btjdrrge verzorscn.
hrl. Murslond(Dtrum een
nfg!(lcrihll pturlg, waorna

' ! r lnIr  
( l  r r {a, l ) t i (  wordt

l ) l )  Í r r ,  r4o( lur l r l ( '  w0lk.

i

'àr 
ÍÉhdÉ|l r(ln, dut d. Ír

BRUITOFTEN
PARÏIJEN
KOFFIEIAFETS
Dit alles worilt door oDs
voor U vollêdig verzoÍgd.
Belt U ever ? Iel€ÍooÍ 3460.

,lle llilrlre $lein'

weging beein juni weer sta .en met de bekende ver-
jáardasaLtie. Iedere irwoner vár Elsroo zar op zijn
ve{aadas een persoonlijke fericitatie van de Jeugd-
Devegme ontvange4. Men vrordt dan tevem in de
eelegeÍÈeid eesteld om d.m.v. en fimnciele aave de
Jeusdbewêeinc rê sreuneA.
D^ JeuCdbewFg ng hoopl dêl dc aklie helzellde suh*s

PDUTDtr,SPEELZÁÁL
Dê peulerspeêlaál ..De Paddêstoel is geslo{en op
l_Ierelladlsdas 3l mei en wijdag t juni,-evenats Ce;-
durendê de kermisdásen maandag 18 en dinsd.ag 19

Er $ordL mêr nsdrlrk op sewezen atat dê kindeFn
eebrachi k|mên soidcn vdal 9.40 uur, dd zijn de
erd.lêrs oEnweig. De kindêren m@tên algehaalcl
kordên lussen 12.00 uJr en 12,15 uur,  Daafná is êr
niemand vaa de leirlste.s êanwezig voo! toezicht
N.K.V.
Kindercn van vakbondsleder\ aárgesloten bij her
N"derlands KaÉoliek Vàkverbond (N.K.V.), kunnen
znh opsevpr voo deetnme ae eên vakantie-week
op..Croenêwoud". te Swàlnen. Opgeven km men
zi.h lol uilêrlijk 30 mei bil G. M6rtêns, Pas{. Daemen-
stÍaat 2? te Elslm.
Dê vakdiieweken zijn als volgt: var 2 tot ên mêt ?
uli en van 30 juli ror en ret 4 augusius voor jongens

en heisjes in dê lÊêÍriJd ván 8 rot en mêt t0 jáár.
Voor prkêl jonBens in de leeÍtijd van I tot s met 12
jêr ir de wketr van I tot en rnel 14 juli 16 tof en
met 21 juli er 23 tot en met 28 juli.
De kosteD bedragen J 27,50 per kinal Her veftoêI der
kinderea wordt veporgd d@r de N.K.V. centrale
Elsloo.
UTOPL{
Op vrijdág I juni a.s. olgeiseert joneerencentrum
Uiopia in het MaaslandceniM een sensationele hyp-
nce-show, die t@gadrêrijk is v@r iederan, zowêl

Dêze show wodt gebFcht door Sandy en Roberto
Romano, die beiden landeUjk gote tEkenatheid genie-
'"n ên die voocal ook in DlilslDd ele populait zijn.
wil pkêur,c pub iêk ui' de zaal wordr onder hypnosê,
de sierke wil opeêtegd ve Roberto Rommo. Deze
spectacrdairc showman Laat volwassenen met treintjes
\p- en. êp1 onbedauliJkê láchbJi kriiCen, etc., etc.
Een hoogtepunt uit zijn sholl| is de katatepsie d.w.z.
oen persoon volkomen onbeweegliik maken, hem ho-
rizontaál op iwee stoelleuheen leggen en vervolgens
nrnrnd op deze pers@n laten zitterl.
Gcen trucs ol hetpe* in de aal, maa en echl.e, on-
AcvM'lijkc cn, volgcns de orsàÍkatoren, verantwoorde

Vff(lfr,, irli)rDraliÍ, wor(ll Dos verstr{:ki via ccn loldcr
(1,  ILr is rrr)  l iu is w0, l l  { i r r Ínnr.hl .  

^rDvrrut  
2 l ) .0{ l

, , r r  l ,h[ ,1{  vo(r 'dr  ld. t r  I  gul l , Í r  r l r  voor l ( , [  l ldct l

voor de vêrkoop in de slagerij en de

Yoor U{' GDBOO&TD-HDRiINNEBINGSTEGEL \'oor
Uw BABY, bel ol s.h.ijfl
J. M. vogelêrs, Pastoriistr. 18 Nuth, tel. (04441) u4E

Taxi
t.

1733
Hermans

Stationsstraat 36 Elsloo

alÍtieue
innrrarlo-tS
I t

[t],Jqtu., i]_-fl-
/ | daÉen ?

naar maak dan

Z{-os, i }1

Centra - markt

Speciale aanbieding:
Domino opbergset 2 ophangstrips en
8 bakjes van J 11,95 voor . I 7,50
Schilderen met Eistor aqua, steengoed
numbo Droducten.

I IOT HTT IElÍ GTIITRUT
M. SCIIREIIRSC.OERGEI.I - Elsloo
Eeirstraat 40 - Tet. (04402) 1983
Gesloten van 12.30 - 13.00 uu!.

w sraag e€n br iant juwer
van Ilans Iéhmens omdat
ik duAr ln 'n .locr vur| vor'-atas.a aFt ???l

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 24.05.1973Na afloop toch enige consternatie als blijkt dat een bezoeker nog onder hypnose thuis komt.Hypnose shows waren destijds mateloos populair.



lahdccnl,ruh w!!r Loi !rh.!(' vcrcnlglngdlevcD (m(t
de Datuurlirk haár naur c.r &n docndc cafnrvalsvrr.
,"Dc Sajelaire" als laalstc), cn dè bevolking de burse
heesier en zijn echtee.ote de hand kwamên tbukleD.
Naast de vele flesjes Ets, het kado van de gemeen-
schap êh andele afscheidsgavên, kÍeeg de scheidende
burgemeester tijdên! de bijzonderc nadsvergadedng
eeheel verrassend het èrebugenchap vd Elsloo aan-
geboden door de loco-bugemeestê. G. Smets na een
hesluit van de Ead.
Doch voordat Mr. Meije. zÍn ambt kon verlaten, ver-
dchtte hij op donderdag 30 mei (Henelvaartsda€) zijn
laatst€ officiële dàad. Onder erote bêrdgdteltirg
opeíde hij het gebou{ van expressieg@p De Ruif.
Na èen welkomswood vatr meE. J. Driessen-I€m-

De Ruif, opende de bugemeêster de
deuen van hei ftaai gelestaureedè gebouw en zoEde
mandotiiêvereniging Mandolinata voor de muzikale
noot. Namens de exp.essiêgroep werd de burgemeester
mede v@r zjj4 alscheid een lràaie ets aquatiDt au-
ceboden van de klhstênaar, en teveDs mentor van De
Ruif, Antonie van Lieshout.
Hoewel Mr. Mejjer zjjn ambtsketeÍ na dêze laatstè
ofliciele daad en na een seweldis aíscheid heeft rcer-
Ceiegd, is het aisschien toch nog eêns vermeldens-
waardie dat, zoals Mr. Meijer het zeu herhadderjjk
bêvèstigdê, hij toch Elsloo á1s woonplaats blijft ver-
kiezen en niei, zcls sommige Ceruchtên veÍtelden,
uit Elsloo zar vetrekken.
HANDBAL
Nadat het e€rste herenteam vd handbalvereDiging
Haslou ontangs kahpioen werd, deden de hsen zondag
2? juni j.r. opnieuw van zich spreken. Haslou tlsd aen
op het intemationaal zeer goed bezeite to€mooi in
Mechelen (Beleië). In.de ee*tê mnde werd Maas-
mecheien onder de voèt selop€n met 10-l.Indetweede
ronde stond het team voor een zware opgave, het Ldt-
schàkelen van ,,r,kerse ADtwerpen" spelêndê i! de
Bêlgische h@falklasse.
Met daverende schoten uit de tweede ljjn en e€n goed
georganiserdê verdeahgins eih€ de Bergi€càe boold-
klsser met 12-10 tênonder. Met deze winstDuten
k$ên Hás ou u ,  i .  dê lhale rêgen heL i !  dê Èrovin-
ciale klásse spetende ,$ehelên '65". Het wsd een
boeiende strjjal De eente heltt wed beëindigd met
een 8-? stand in het voordeel van Haslou.
Mede doo! de sterh van vele tlouwe Elslose sup-
polcr, s isrên ouê dorpsCenoLen renslotte te winren
hei 1?-11 en konden zjj de grote,,Schaal MejjeN' in
ohlvangst nemen. Een opmerkeUjke prestatie I
r.v.N.
Voor de komende maand organiseft de plaatselijke
I.v.N. op 11 juni ecn wandcling in dc bossen vin
Elsloo. Vcrir.k onr 14.30 uur vrnuil hcl klstcÍllprrk.
Ol,  23 . iur l i  wordl .  i  r  Í í  wirndcld ( !D dr Kunrn( lcr l ! { Í
I l ,1 vcrtrck v indl  t ) | r r ls  vrnrf  hcl  Dor inf  Vcrsrhur '
plcin om lil.00 uur. Ifdcr dnr wil ífu.ln.nx'n Al w.l
voof .ig.n vcfvoc! droet(n zofgcn.

PEUTf,RSPEEI,ZÀÁI
Pêulerspalzaal de Paddest@l záI geslolen zijn op
Pinkstemaandag 1r juni en dir$dag 12 juni a.s. Ook
is er sesloten op de kermisdagen mamdag 18 en
dínsdac 19 iurn. Ff, wordt nogmaals op gewekn dat
aLè kindê!ên gebracht kumen wdden vanar 8.50 uur
en áfgehaald moeten worden tussen l2.00en r2.15uur.

zANGltOOn

GOUD en ZILVER

sen die belangsteuirg hebben om zich blj deze thts
17 leden tellende vêreniging aan te slutên, kumen
zich opgevên bij de secrêtàris dhr. W. Pesch, Stations-
straat 117 Elsloo. Dè repetiti4 wordeD gehouden op
de vlijdagavonden in de aula van de St. Gillisschool.
MANDOLINATA
Op Pir*stepondag 10 juÍri a.s. zal hudolineverenigiDg
Mandolinata de H. Euchadstieviering van 10.30 uu in
de Mariakelk opiuisteren. Als sliste zal weer op-
tredên mer. ÁelmáN.
Op záterdag 9 jruli houdt Mandolinata een blikleh-
loterij. De eerste prijs is eeÍ bromfiêts. Veder zijn
er mg merdere mooie prijzen te winnen. De trekking
vindt plaats op 16 juni à.s,
Tevens doct het bestuur vm Mmdolináta noe eeN
een beroep op de bevolking van Elsloo om de vere-
nising te sieunen met het beorgen van oud papier
op dê vorgènde adressen: Koolweg 4{, JaD Vêrm€er-
shaat 12 en St. Cathárinastaat 3.
KIENEN
Op dondedag ? juni á.s. en Pinl<stemamdag 11 jEi
orgáÍiseêft de buurtvereniging De Dikle Steir eeD
srote kiênavond in het MaaslandcentrM. Á.aÍvane
20.00 uur.
UIOPIA
Op donderdag ? jui a.s. drait er voor de teden vd
Utopia in het soosgebouw de film ,,Ndill by North-
test"- Nedèrtándsè iitet: Deman die vedwiinen m@st.
Dêzê Al í red Hitchcock lhr iUer belat  een maximum
ad spanning, têNijl eên aantsl komische situaties
v@r de Cêwênsre onrspaming drgen, De êsnvang is
20.30 uur ên de eDtree bedFagt ?5 cent.
Vmr op vdjdag 8 juni organiseert Utopia in hèt
Mááslandcenlrum ecn grcte Hypnose Show waarvan
in de vorige uitgave van dit blad rceds het c.D en
rnd.r word vefheld. Sandy en Roberio brcngcn dczc
v( ' lkrnr{ , t r  ,hr j (vr . r l i ik(  show op ccn spcctrculairc
{r . r , ,  2, ' r ( ler  1ru.s.  a l ( r , r  t r r f l  wi l lck( !ur i {  DUbl i .k ui t
, l ,  z : , : ,1 l l - ,1 '  r t , '  1r , r , , " , ,  l , 'nt  f . r lwrsqr!rr  n,  t r  r in-
l " {  \ t {1, ' , . , , r , , , ' . ln, l  j r ' r ' i , .  l r i ' l l l ,u l  k ' r .  , lD. ,1 '
grool ofkcsl dirigolcn, elc,
De aanvane vd deze avond is 20.00 uu in het Mas-
lsdcentÍrm. De entree bêdraagt r'gurder voo' de
redên en 2 gddên voo! det-redeL
De avmd is bedoeld voor long en oud. en.hk{om
werd er vom de betaarden en de leden !ên da_ ou-
wenbond reductieprïzen vastgestel4 r!l. I guralen.

OEGELCONCDRT
Op zondàg 17 jhi a.s. vindt er 1n de St. Au€lstinus-
kerk weèr een orcelbespelirg plaats, en we1 dóor
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ccvrcm n eèn gro,ê reesl lcnl  op hef lz ikanrpr.  \À
De t]Hs 41 wdÈende en 13 berursledeD telende I GEZINSMIS ..VÊl:,Ic VERKEEA'

ook eên grote steun werd altijd toegezecal door de]eder àkiueel ondeNop ie houden

donderclag 5 juli: Pop avord r erzorsd door UtoDia.l
Dit $ordr een Ro-À^ho$ van dê Êrcetie rock-rorni,ic lZ
Shakir '  S evens árd lhe SiNêts,  nomenfeel  oD rou- lO i
nee in Europa. Hel is een eenmaljA optleden in Lrh- f 'nee in-Europa. Hel  is  een eenmal jg opt leden in Lth- f

Wat er leeÍt in Elsloo l;::;;ill*;i.i*"*-,:ïiïd'le!rboksen '""'*' 
''dI 

ï;-"-,,,., !.oor ra,-urbschemins te Eis,oo saar
lzórdac I j!ri:,15.00 tot 19.30 uu fstconcerten door on 8 juli t.s. cen natuurexcursie houd;n in de o;ëe

t u MIIASGALM 
rviêr gerenorqerdê korpsên $sarváA hel gala-concpn vire Sy. rn de Ardênnen. Di eebied ligl tussen Spa

Í#:r^-lí,xys:g-.,,"13"e ?9-j1*e. ;",n",-.lJiË1,"i#"*''t doÈr Fanfare sLrozêi u* Meers o.r'Í ;à1"ffi:ïTiH#J'"ï:iêï":l ïïËifi""::ifi"^:ï
llll_rgÉ:+* 

-'."*.,-'i,i'js:hf"jïlh':'iïïj, ,., .;,,".nd me De R es,e'ànder _. i:iïi:ï""f; tff;i1fiff.ïïrïïïiïti*
;:'"'Ë.:iï#..'':Ëi1i'; en 13 berursledeD "u""u" 19^1,11111; ,,-u*'9--Iu9ntpI:,., i';lïàH""""" $:"ï}3it"J:l3ii,iï#lïï;j'1,ïiË""#íi
X;ill'",'fí,ï.ïg:"fi""'",JJ"'';i Jil'*i"1".;"fHi}"": 5'if," iiáïlï,q*";,,"9;.i,,i:.:ïï:i'".;::;l'-Yf; íf .::.";.;:;"1;;, "-s L" zi n rêdêreen kán
muiekeezelschap studeelde haa. êente notênaán de Maasbp,a n h., hud Êe """"",","I,1Jg1.*rl:'*ll,i;;,1i,::,1;":,",**,1"; È:1,:;l'fl."",ï"ï; iï:rg":r,_.i!Ër--""ï5ï:.ï "i.I"1$"\,:itËËÍaán de Maasbprs in_h.r hudse veren,s,nsseehnuwtd" \erênigns hêêrt  *z@]' ,  di ,  hpma ?"-f . , , : i : .  g" o; ; ; ;" :  i ,?, ï  i " - , in \@, 2t i  ru1, a.s.  bu dp 6ecre_van expressiesïoep De Ruit .  r€J als dirreei i r-dhr.  J. 'k9r,kên Srdrr dF aandechL wn,a-rÊ qieeêply&-er;  tF i , ï ' iàr, , .Ll i r , i iv; i#* iJur,anasrráàr62.eEJJoobeLy;;Hfi lli T,ïï"j,ï""ïi'1,,',n"'"'",':lo ,0.È'i"ïï:'* i#i,i ffxTï"'J".1iljtï",f;:,#'j,,T: ,ïï'8" :.t!]i-e- a; * ";^,""1'r" ga; t,i";'i Èfi;i:--ïI;eveneêns uiL Máas,nchl  d j , igên, ên :q rh.n6 h^;  con,re \an de kreu'ersnhoren in Esroo zal  

"p ' : lgc ; ; ; ;6; ;  , ; " . ' ;Ë"."d en pa"p@rr.  De teidinc
::'*:'f::* Bf;i:i:';;'"i::"i"",1,* 1"",:l;"Él*:lllili',iï?:ili:^YJ,iiïh)i:,::'Ëil";il',ï,;"f"Í;'*": #rj-i"ii'i"'iii"iài'1"',**;"a c vah Gee,de mar áah. Ord^r dê voorÍrcÍ tet . ike te id ins ván dh- lmls seFold.n worden m"l  a l .  rhen-. .Vêrt ic Verkeer".  -  - -"
rvt. JaGen wisi o" Àa*"c j D" 

"i"i 
ial rà"a.'r. jillii"ï | P=" f i. beci om hr t .lt. G rore rn klê,n; ! erkêêr- ! UPPoRrrRSvERlMcrNc HASLOU.

re *ordên in de hoogsrê sfdel ins.  ro ICOS wi id br i  b igádiecs_ zJl l^n in dezê vi , r inC oD aEns.housel ïke Op v ' idas 22 J.r ja.5 ,"  cf  om 20.00uu!eenatCehêne
opsevolEd door Jo Conjaerrs.  de huidrÊÊ.r i r ioênr ' lwU4opdegevucn siJzen cl ie vooral  \oo.  dê k inde- v i .Cè.1ê r 'g \un srppo_ters\nrenis i rs l iaslou vooropgevolgd door Jo Co; jaerr . ,  de Èuidrse dir ieê; i  " lwu4 op de eevucn sirzen die vooral  \oo.dêkinde- v ' .cèdêr 'g \"a sroDo_rers\nrenis i rg l iaslou voor
Een bjzondêr wám hác werd door m'eesr{ ïa;en lcen drcieên in hat verkêê_. vooral  tudênsde vakanLe. lêden ên niè,-rFdpn ih h"r  c:nLinêgêbous op l -eÍ  He
alr i jd b€eed, agen €an dê tanJdre.  vs t902 roL r92?lDe orders wode_ vozrhr meÍ Ïun schooLgadde louv. ld.  In d- áeendd zjn oê volgênde plu1len opep
wás hiJ Krerar i !  \an de verehrsins en van 192? lo j lkndereo dpzp hrs b{ i  lê wonpn. Hê, rs de bedo"] ing nor -_:  besluur: \êrk iezrne. bê.Dreking kompe.rr 'e ?3-
1957 voorzitter.
Ook eên grote steun werd altijd toegezecal door de]eder àktueel oDdenre+ ie houaen. ting. Voorlopig seoetaris van dea verenrsÉg is alhr.
EÍorê supporkrsvêrenising oe tti a asg.i-mvrïenái" ..i / 111811yx KE&KMEESTEtr" w J trodben Pasl@r DJ.mênsrraat 3á.
als voor2rl(ec ên erhalor .Itu, Jacob Penders ln^ hi.""h"-
Ter selêcênheid van d-rr ?5-jarie jubitem heetl tr*lten van iarsop op z1n ïeËoer e ;r;"i"Ë; ;";- Dp pr{izpn vá4 d, btik.ehtorerij seorgaliseerd doorreesrcomitè her vorsende r0 daseD durende feestprÈ lreend ars k"rkóeeirer mer dmr 

"ó. "u"i 
.áïïriá. 

-;^'a;i;;"; 
À;iri,i;ndoi:narà ,ra ;evarren oD dèsràmmê samêneesrFrd: Jter roeesrer ".- a. riii À*rt iia.* --, - vo eeod. numt."i r+sr ;;;r; -"i,:i',:-iààï ;;;J;íBNáár dir prosrama' lrn zin pj€ars hêêfi da bi"srhop r-or iiJ va rr"r rerr<_ prui; e,r3 dl,de piLs. o" ,ijjÀ, 'riirt"i-à re:,ï""ïàzaLÊrdás 30 juni: r8..00 uurot 20.00 uu recep-r.re 

-""'- 
ltÀ;;;r' d;;;;d " d-.- íï ó."w:i,;;k'";i#. w*,ji- rl,j1ï"" ó:ii,i. riij'"ï 

-"r*Ë, 
Koorw;; aa.aan voorárÊEand de hurdisinE ván dê i',Éirarisser: leatrdsrraat z. 'JoNccnrrxoon. Eusr,tx.r.

*,l"-gY- '30i1::-tlq) 
P Jánsen (45 i99: 1al, J lrnu6pveplsaL riet proarahha van her lon'erenkoór êh -.Itf::i;"1"*lf*li*í1":;,nï*iJ,"ï*,='ff'ï":3"'#"'ïii.';"'",es die ,id v,i,en w^order vên I'|f,,ï!!ï-Ëi;1,Ël H.'""Jglïlí'ï"::'il"iï"'"":ï

mêL r,LhLshow. !. Haslorl kttr,.n ach roor 30 :un' a.s. .-r-L r. sas' oo c j-ping . j\aooizn;;"í:'; É;lsË.
zondsÊ r  jut i :  r000 uur een H.Mis h de r .* , r"^r ' , . ,PÍ11-,-9. j .  

e 'n"d ' r . , !o lsende ai l rcssen: Dhr.Maás. t  áron c30uu1êdeucrkincword'ver leendáddê

- .^- _^. _^,^,,,^_i.':"lrs'n wlngáafdsftààt 27, dhr. LehhensJ Julianastraat 5?, Eucharistieviering voor de campinaeasten. In de tooD

VE
kunt U

cnGmisÍ

(winkcl

Sch jIl.

opgediaseà door kapeta""  Ë""; ; ; ; ;à; ; ; ,  r : - r ! rs in wrrneáardshààr 27 dhr.  rahrens..Jul ianaslraa( 57. E,crárÉl ;e\ ier .ne voor dc .ambioccdstên. 
-Tn 

de loop
Jonserênhoor Elsl@_ 11.00 ror. 140o ,,,* *,,,ïl#"Xi ohr DFck êr- 

. J ucenss rraar 102. Iedereên krirÊr dan vên dê hdo:e i;êr noe Êen op#d;n septand op d;Joncerenkoor E1s1@. 11.00 ior 14.00 uur ltru ca b er rua cert opreoen eeprano op de
her murek van eisen káper: pie note rapff*oBpi? eea aemeldtncslormuiier waarop g"u-"téá.t-. gmpln€. op ;.ijdas 2t juni a; _ziaet ÍËt jonsó;-
u"r rar""."a Áii 8"r"iitr"ii p"uï,iitiii-'"'
lfr"1e:{ltt;1l,t].rïáriài,íàà'Ji.ïa *sr d" á:ï,.i;#ï'*,\ï ":"il:iffiJ",0"Ëli.u'tï:::;ïfi iï:Ë::ï$5"""5 Rí"ï*:f *,ji+"1;" ":::"ïisï,i":i#ij3,:,1.:H.l::tï#"##*ïÉi","i:r:"i"ï:{ ff"-"iï:ilïf""#tï:!H"ï'8,""li1t" li,,liï ?tj i:"-f..,!?*:i:'l,i .i*,:i,lt:iii";,jxi,i;:,iàíï}"_?it;14;ï,"*: #rJiffË$: ::,:"%it;igs..Xï"ft" .o-" i li"_,:rï .l"rtjËbï.1ï:-+.ï,{riiq ,,ï&ÉËlà.íi ëiï*i1ïË'ii":i:'iJ;:iïïiif.,?i"#"',ï ï:1. Ëï"ï;;ildË'i;;ii-fi:ff"ii !iïl'ïË'"Ë:1i;*"a *, iË.iá".'t"Jiiï.'f,lï!ii;ii:;'s*1"Ë:;i,U:lJfá1"1f ii:r"Jii.5'"'siï:àË F"r"fi*i'ïi""t*"#i:-3ipractu€e Drllzen.
àonaeràac s":uiir pop-avoDtr verzoqrr aoor ut"r,i..IY"ot 

nà 30 juni wordt niemand mer aancenomcn 
l-:*.::y1z]9. T 99,-fT!11"Í. ars c.v- d€ sajerairè

,ecr,bonte a.!-ohd organiseert 
-in -her 

kade! vaD de
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Notitie
Wegwijzer 21.06.1973Utopia organiseert concert Shakin' Stevens and the Sunsets in feesttent fanfare.



JDUGDVAKÁNTIEWERK I9'I3
In het kader vm het Jeugdvakantiewerk resteD nog
de volsende aktrviteiten:
onàfháíl<eliik van het wee. zullen de melwed-
srr ,  oen dooi  Eqd' ,  dàar hcr binnenbad door de Sr ich
t in i  Medmmcrs, 'd.  oeschikbad js gêsleld
De-watersp.lcn kunncn slechts eehoudcn voden in
de kikkerblden buitcn cn zullen dus alleen doorgang
v no -  r15 d k, '  

' r ' . '1. ,  
r  r . r ' " .4 Êêzind z ' jn

De rvcdslriid,{ cn slÍ len word(,n gchoudcn op 2, 3 cn
4 áu(uslus.  1elk{ , rs f  tvu!A!nd(r  or t  l r i00 uur.  l ld
orEdiscroDd conr i ló v(  fz, t r  kt  Í1.  ou( l r rs vr t r r  ( lc  d.r l -

" , i r , " . r .v,n, t" t  
( l ,z ,  w,( l : r l rL( ! r r  l ,  l !  zo(korr  ( t ) r

hur k i r ! l {  r r r r  r r  r1 l ,  r r r r r ! l i r r ' r r ,  l !  l r r  r ' r r  r l (  w{{ l r l r r  r i
sl i i , f  ( ' rVXlw\t l , l r i  l i  t r  t l r ! l f  kor" l .

óïi".ió-Àl'Ë"-t';;á -i".i';;i.;;* ï" ocmistie vd I _Jpen bok gê:á.  Hiêf lan soÍdr e\e.een. da dalum

UTOPIA
In het jongerencehtÍrm Uiopia wordt e! hdd gerverkt
óm het intelieur eên nog gezelliger tintje te geven.
Naast de verbóu{ingcn, dubbclc rden en vêrhogin'
Bcn in het crondvlak, wodt êr ook druk met de
vcrfkwásr omgcsaan.
Gedrrcnde d. poiodÍ, vrn I juli tot l8 ausustus is
hf l .  (  n i fun) drLl  ooh scsl( Ícn voor dÍr  no.malc ik l i -
vi l r , i l r i r .  l i (  1 nnrrwI nNrirrrs!{ izo.n wt! l l .  or)  l? i r r r l ,
r r ( , t ! , r ! l  i r  l r ' l  Mrrs l r t ! l ,1rr l rL1rIr  r r [ r  Í |  sytr l l l r r rKlx
r(x.kÍ i Í ! r : '1 (  

^ l (1rrrr ,( ) t )  zr ' l ' . r ( l :LJl  l r !  r r rJ l r r r l . r r : r  v i r r l l  . i t r  h,  l  . r ,n ' r l f t r Í l { i'  
r r ,  / , ' t ,  r l :  l  t /  : , ' r .  r .  r "  v.r . l r  i r ' lxr , , r ,  r ,1r(Lr ' l  r r"
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Ja, U ZIET 't goed'

't is ee|l bril vstr oDtiek Lucia

optiek .Ceta
Burg. JaDsserrsllaat l8 B€€l - Id. 1330

resèrer oo hct aibes:_ 
L. Bosch, BuÍs. rredrirslraat t Sbroo
Uiterliik vóór zotr&smtddas | .aut

PASFOTO'S D,u'cr xr,aÁB

Foto Rob Holthuis
WOI,FBINDE 12 BEEK

Ou 4 ru(uslLls 2ir l  , r ' l (  vrLrr  l ) .00 uur loL l20l)  r ruf  r ( r r
wandcllochl gc|ouílctr wordctr voor dc lindcfcn vln
de buulten Éddkersiekers en Dikke Stein. Ve

ti-*t4Í0ffiïn01dr."!t!ol-dé*hrdËs wsÊ3e oveli€e
I buÍten uL Elsloo.
I Onder leidin-s van her LV.N. EldeLing Elsloo z3l ge

""" ,l; ,hr',ns vrn het ktrleêlóek. Ook

IÍ|inmeu[els
mcl109o lÍottins

[0t i lrï l I l Í cIi lrnuÍt
IvÍ. SCHREUR$GOERGEN - El8roo
Hêilstraat 40 - Tel. (044112) 1983

Geslot€n van 12.30 - 13.00 uur.Stcctsloterii
NU elke maqnd

Aalvang van de verkoop van loten
steeds op de eerste rraandag van de
maand;. vanal 6 augustus a.s.

P. HAMERS
Adsteeg 12 - Beek

TIIUTRT]I .IUWTHII

, !r,, ,*. i-0. OEDERCUÍ
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'  
r 'n ' ln-\ Íncns mcr insans van 3 { '

llÈcullolrs tc do€n houden in hei wl

ramiokorËst raaÍ.

De c rsus, die )ouden wordt door een specir'li

en door een di6tiste, b$taat uit 5 lessen (lcl

van 14.30 tot 16.00 uur).

Aanstaande - en ioÉge - moeders, die voor rt,

stelling hebben, gelieven zich vóór 15 augusÍtt

bii cen van de wiikzosrêrs oÍ in het wiikgel,ou

Nametrs het bestuu van het Groene Kruis,

Voor Uw GEBOORTE-I|EEINNERINGSTEGTÍj Yoor
Uw BABÏ, bel oI s.ldjÍ:
J. M, Vosere$, Pastoriistr. 18 Nuth, lel. (0444?) r44A

Mevr. Mr' W. MDIJER'OVI

H. NOTTUN (s€cr./penninq

#'

BRUITO

KOFFIEI
Dit sllcs wo,
voor U vollt
Belt U cvon

Ila llil

Poelier- en líruidonnedfiiÍ
Zaterdag 4 augllstus om 4 uur GESL(yIEN.

Wegens vakantio GESLOTEN
van 6 t.m. 13 ausrrsíus a.s.

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 02.08.1973Weer 'n vrij bescheiden bericht over komende activiteiten. In die tijd werden door half Limburg posters opgehangen van concerten. Er werd ook veel gepubliceerd in de toen nog 2 Limburgse dagbladen.



daÁ van I tot l2 uur, cloch wol zo 8poc.tlg mogolllK
wanr her arntr l  leden oat nog kan inschri jven is
beperkt.

GESI-J\AGD
Voor hct onlangs qêhouden examen van leerling-
heipsl"r van hei Roode Kruis, zijn aue kandida-
retvan dê aldelir\q Slêin ê.o. die de curslls voor
helpsÍer 3e klas hadden gevolgd. geslaagd. Dit
ziin de voigende dames: mei. Konings, mevr.
K;ch. mevr. Palmen. mevr. Penders. mew. Pou-
blon, mevr, van Soêsl, mevr'. ThoÍrássen. mevr'
Ubben en mevr, Visschers- Voor de colonne ván
de a.fdeling is dit een zeer welkome aan\,'ulling.
Een aantal kienavonden geoÍganiseerd door de
leden in Elsloo zorgden voor een aardig linàd-
cieel sukses. De opbrengst was niet minder darl
I 1400,-.

RAADSVERGADDBING
Oo donderdaÊ 16 auquslus a.s. wordt er weer
edn ooenbare'raadsve-.eêderinq qehouden in de
ràads;aal Dorpsstraat Ja- De lanvang is 19.30
utlr.
Enkele punten vaD de agenda zun:
Een voorstel van burgemeester en wêthouder6
tot aankoop van stroken grond te Meers voor de
aanleg van troitoir; eveneens stelt 'ltet college
voor om hen te machtigel1 tot verkoop van glon-
den jn plan Crupel en tot vaststelling van de
qÍondpriiTen onder inrrekking van het raatlsbe-
;luil ian 22 maart j.l.j ook zal ter sprake komen
oI oD de raêdsversader.ineen in de loekomst al
danïiet in het VáasLandàentnrm zullen plaats-
vinden, daàI dit toch wel enige voordelen met
zich mee zou brengen: o.a. de wjjkomende ruimte
kan dan benut worden door verenigingen, het
Eemeenschapshuis biedl een betere accomodatie,
áe represeniatie vereist een behoorlijke verga-
derruimte die het gemeenschapshuis zeker he€ft,
de publieke tribune kán beter ondergebracht
wotàen en de parkeermogelijkheden nabii het
gemeenschapshuis ziin veel beter.

L. Bo6ch

Copy voor hct aÉikêr ,,Wd or lcclt tn Ersroo" ir tc
leveren oD hct adres:- L. Bosch, Bura. l}{dri$traat 1r Elsloo

Uiterltlk vóór lodagDmdag 12 uur

@

v.a. 25,-

l i .uq

Poclier- en lír[idGl[Gdfllr
SODPBOUTJDS, 5OI

HANENBOUTEN p€

S|PERS - t
StÁtionsstÍast 140 I

U ,:!É

i

JurgGDllksrr rr0 Ebloo - TGl. tt02 
ll 

vmnkGn - Jullf,n|rtrtrt t El.loo 
t I 

ll"lElnde{C.t.
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A.il.Itf.B. B0lilrs luronilscHoo]

Lessen met Ford Escort en DAI - VAMOR en M.I. gêdiplomeerd

Tiêndstraat 12 - TelefooÍ 2292 - Ebloo
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v
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TIIUTRT]I JUIIIITIE]I
a Modeme êcht zilveren rinsen
a Excl'rsieve massief zilveren ml,anden

ngqs

J

i l .c t  r i ]1

net ledereÍ bard v.a- U0,-

ief 
zilveren bed v.a. 1a5-

fhetknopen 
v3. 35-

rtueel bloed$oep v.a. 19,-
Ingên v.a. 36,-

,fanssen-BaggG
Sàlmstraat ?2-?8 GELEEN -

Méér service - Méélgara

PflMPS 'stoÍzuiger met 2 jaer
var 1182,-  voor . . . . .  . . . .
IGNIS diepvÍies, 470 I
met houtkleurig werkblad van

INDESIT koelkasÍ, 140 | ru sl
ESTA combi koelkast-diepv €
225 1 t"a'd f  699,- voor . . . . .
INDESII T.V. rnet 1 jaar garar
groot beeld,  s lechts . . . . . . . . .
INDESIT po able T.V.
geschiLt voor lichtnet en baÍtol
lijdelijk luxe draàsÍas t,w.v. 35
Nieurv ! De PHILIPS rFasautoÍ
mêt instelbaal toererdal voor cl
Í 1135,-, introductiepriis ...

IDlichtins€n nà 6 uur:- 
Coumans, Paulus Potte$tr. 33 t

H[lrS ltilMrlls
StationsstÉat 20 Beêk - Tel. (04402) 25 88

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 16.08.1973Door deze beslissing in de raad kreeg Utopia de beschikking over de voormalige raadszaal, welke werd gebruikt als bestuurskamer/kantoor.



Wat er leeÍt in Elsloo
IIASLOU
De corpeUrre-is_zoncbg 2 sêprember j.L \ oor het eersÍeÊirÉ.r . \àn 5.  v. l láslou niei  stêcht bLgomeh, Hastou t
sperop eea Doêredde petrj voetbêt en dp supporters
u urm rol 10Í o\er dê tr ita wátuop Hêstou legcnsFn_
der_ r'dn ngen parlij eár. Mer wêr meer gel_k wden
zells berde pbten in Etsloo sebleven.
zondág I sep@mber slng h;r Brceksilrárd m;rdergoel. ()ndarl<s de aamoedigineên van de vele sup_poflers sing de rus! n mer èa-0- 1 áchrerstand. Oók
rn de lw*de hellf honden onze domsÁetroFn niet so-rn de lw*de heltT konden onze dorysgerc|,en niet *o_
rpn eo moesten zetrs nog een LegendoelpuDl rn(rse_

Zondag I sepkmbe! speelr Hsstou rt"ujs LeÊen S.V.M.
uit 

-MuNfèrgeleen. Ook d bêl@ll weèr ee; boe:ende
wedslÍud lê worden e4 het be8Luu rekent dan ook
yeer op.e9!.qroot ádi€I toescnouwss. oê bal voor
g:zq we$lrtq a s$chonliFn door ïrL r.€nsse!, oud
.LÍaslou - lid Voor dergeliJke $henkirgen houdi hêr
Desrurll z,ch o\erigens 1ea ale r-jden asbevoten.
op zonda8 23 sepl,cmbpr is H$tou I rii. Haslou 2
speelt op 16_ seprembs rhuis oh 11.30 uur regen
zwart - Wit ujt Eils Wittm,
BUUBTVERDNIGING MEIiGEIIIKKEA
Op za erdês 22 seprebber ..s. vielr de buu..vcren--
CDC _Msgelakl<q ha2a l2t/2 JaÍig besras!, Ter ere
van ari Jubueum orsánis*Íi de buufivpreniEing een
Jeslavond io zaai l-€naens áan de SráUorss(@L
ueze anéravond, met muziek verzofgd door hel orkest
ïheo Menlen uit Máasb chl beg n! om 20,00 uur.
rer versrefl<rng \an de rnwendige nens zo!Ê1 nen

Het bestuur heeft zlch tot her uiteste hsespaden
om v8n dee Íeesrávond een bijzonder seê[ise avond
re ruKen, .rêgêluk met de viering vm dil Jubitêub
!€n de verenuEmg È het dhr. B@tensJ hij hankert
reeda-vaJEl de oprichting de voorzi ershaber, die
z!n rz./, tarrg voorzrtrosschap viert. Her bestuur lijkr
orr wer een vern@m14s waárd.
Ohdat llet bestuur bij het tweede tustrum €m recep-
lie leetr Cêhoudfn. wrt oên h.eNd djr jatr áIzier

mer planen L€ns oo8 de schoot_g-adde jeugd in her le6retijk gebeurèn le b€llekken.
lrle.op zar men lato echter ros Mder Íerugkoben.
YOLIIÁRDING
P.e Cyrue$s van de gyhnasriekvereniging Volttr_
.!ng zua na een vatoantjeperiode van er&ele wekeD
wRr herv_ar. Voor dezê tessen surnen zrch wee!

1€rrein v& s.v.Háslou- rijdêns de symur;n dje itins-
d€gsavonns sorden gegevs op dê lotgende lijden:
voor dê he.en vM 20,15 uur bt  2 l . lb uu s voor de
dahs vM 2t.15 uu. toL 22.15 uur. Dêze lesspn worden
Ceeevên door een gedrplomeld Cyndpra.r, De ko!1ên
oedragetr t 4,- per máa4d. voor leden van de buurL
vereniging en J5,- voor niei - ledeD.
JDUGDAEWEGING ELSLOO
De jeucdbewes,ng zal birurskon haar ák{ivile[en
v@r de jongse jeugd ván Elstoo weêr srarren. D4
a.{rlv!|ellen besr,a-ar o.a. uit: kEal,ieve bezighpjd, wan_
dertochrêni qurz- eh muzieka!onden, diverse speten
i1". op.ma.4.c: donderdag--en vrijdásavond ltáar

crotê keuze inl

UURWERKEN
GOUD en ZIIVER
BRIttEN

lleunen-Oroewrcn n.r).
A.dDstraat 3-5 - Geleeo

D_e eerse .lubávond zál Cenouden worden op maandag

DE BUIF
Na een zoreslop \ê4 enkêle weken beginr explessiê,.
sroep op ír wès haa átt:virierên enwet in de
dêcde week \d seprerber met de volsend;; ' , , "*" . ,
lêkêneÊ/sch.ldereD / CraÍiek, mehLor À ván Liesaour:r.êkêneÊ/sch.rdere; / claÍiek. mehror Á v; Liesaour:
boetseren / beeLdhNwin, I_êlro,! M. 

""; 
K;t;:

wêven / batikkeq mentór u.i. I vae""."; rotoÀiiri.j
mento! F, vm Hetfterênmento! F. vm Èeutere;
Deze cur$ssen duen tot dê eeBte veek vm maáIr
l9?4 eÍ omvatten zo'4 20 lessen, diele/4- en omvat len zo-n 20 lessen. dre bÊgrmen om

êhctreen om 22.30 uur. Zosel jedea ats
niet - leden van de expressie$oep kuntren am ateze

De nieuwste ontwikke-
ling op het gebied van

IIT]IDVER,ZORGING
OP NATTruRIIJXT
BASIS.

Natuurliike schoonleid op bsris vart

flumin
u0nnG$

in 4 doek klel

llumini
ialoezir

in 13 kleure!

Met grátir Eo

ZONNEWEBINGS.

I i l lma
Brugstraat 5 B

Ook Uw adres voo:

.sussen dmlnemel indren zi j  t6 Jmr oI  ouds zi j r .
De ko-sren bedrasen J4s,- voór leden enJ65,_ vdor
nFl - rêden, tnctren hetr betênestelliDg he"h om Ud le
wordên. ook dal ka4 enwêt toor J450 conrributie
pe! madd voor het eerste en J2.50 voor her tweedê
en vorgende geinslèden. Aarmelden v@r d€ rursu,
sen_kan ren nc]' scrJrelijk áán Expressiegoep de
Ruq Maê.bêrs 2 re Dsloo of reteronisch 

"; mo;de
lrng bij alhr. C. vo dpn Aklier Kaaksrraal 55.
THIN LA'ZY NAÁN ELSI,OO
De engetse l,opfoÍmaiiê Ïhin LizzJ konl nau Nedêr-
Éno voo! rwe optreden voor Jongeren
Centrum Uropia In Elsloo. ZáLerdae lb september z€l
dil oplreden plmrsvindetr h he1 Màasjándceruun ,e
Elsloo Thin Ljzzy heèït z'n bekenatheid in Nederland
voomelijk te alanken en hb hi! ..Wisky in the jai
Om 20.00 uur zullên oe exie nurekkrarken vm
deze tor'formatie tê betuistsen ziir.
V@r dit urieke optrede4 ziin na;E een beoer& afu-
ldl l.álen-in di voo"verk@p te vêrkrijge;. De bij-
oragen !n de onkosrs ziJ^ @k dea ker weer be_
lachelijk lmg sehoudên: Vooruerkoop J 2.50 Aan ale
kassa J 3,s0
VooNerkoopadresseD zjjnr Dico de Mán Stein. Offer-
mos BFk CaIé Vranlen Elsloo.
MAC&AME. CUASUS K. A.V. I \
Op. dlr'sdêg 25 *ptêmber sML de Masame\ éusus
Á..{V. va[ starl m he1 zaallje vaD Brouns - Vran]ren

Plancton Thermal

DROGISTEEIJ. PANFUMENIE

*DE HEIDEBLOEM"
Dor. Verschureplein 2 - TeL 1166

l,tlel wlarl

1r.r ,  - iq ) \
' t l "

I
-., ".,"" 

*.,." ",., "J"voo! U volledig verzorgd,
Belt U ever ? TeleÍooD 34G0.

,lle llilrlre Stc[n'

leincJr

Vtar.ker - Jullanestraat 3 nktoo

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 13.09.1973Wat 'n bescheiden bericht voor zo'n uniek concert: Thin Lizzy in Elsloo!De eerlijkheid gebied te zeggen dat de grote waardering voor Thin Lizzy pas later kwam.Let op de entreeprijs! Anno 2011 betaal je dat voor toiletbezoek.....
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