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Proklqmcrsie vcn Prins Jo III
Saj€Iairinnekes en Sajetáire,
't Is al weer eine gansc tiet g€leje, dat ich hie in ,t sajehiek bèn
oetgêrope tot prins Jo III in 't jubilcumjoar van lsiwê maol
ellef í2 x 11).
Es ste in Else prins weurs, dan beteikent dat, dasste de mach in
henj kriess. Dat is te zc€n aan dien mutsj, dien ketting en diene
skepter. Mach beteikent veur mich echter dks, zoa lang es ze
ncet sesjteunt weurt door aue sajêlàirc en sajelairiuekes. Ich
houp dàn ouch dat in mien r€ge ngsperiodê ve€r same zutte
zi;rge veur eine vasteloavcnd zwa wie dè nog nrvats in Elsê

Es ich truk kick nao de festiviteiien die tot nog toe hóbbc plaats
gevonje, dan gchdl ich dao $/aal in.
Neet auein dê tsjwe resepsics, m€r ouch de zitfinge, dê eucharis-
tieïiering, de beatàovcnil, de beierse aovend en ,t awt wieverbat
woàrc zoawadl kwalitalief es kwantitatieÍ in ein woart geweldig.
Moas ich hieveur e€derein, geine ootgozunjed, alvas bedànke,
De echte vàstelàovesdaag staon nog veur dè deur. Loat os houpe
dat ver in dees daac van Dlse ein klein stiikske ideaale waerêld
kennc m*c. Dat beteikent: daí vcr spas en lol make, os zdrg
rerqàel€ en eederein gel ick cn selókkig is.
Korter gczag: ECII SAJELE.
Es irh €ederein zik.  dan bedoel icb doa mir jonk en awt,  grwêt
en t lein.  mer au(h al  die luuj  di€ neet op ein Elser meneÀr
,,tsjwê" kenne zegge ên toch mit sajcle.
Noe ve€r verrluipig sein tègewirking miê hijbbe van deÍ aolie,
vcul succcs locgcwcnsj aan de d€ilnummeÍs van den optoch.
En dat ver mit de vastelaovesdaag kenne z€gge van den euver-
wee tot den dikke stein, gans Else bliet bie-ein. Sajelt dan mer
mit en zenk dan mer ,,zoa sajcle veer nos joare".
Ich zceÍ mien rcstecrerde regeringsperiode mit veul ve}lÍouwe
tegcmoet, nwedis uch allemaol oet op't prinsebal €n eindig mit
mien lieÍspreuk:
,lJonk en awt, srwat en klein, erm en riek,
Mit de vasteloavend maak ver spas en lol en zin aUernaal geliek
Mer laot os d€r waal veur wake
dat ver dees belanerieke zakí
't ganse jaor weite waor te m\,.e.

PRINS JO III

AÍschiedsweurtje Ex-Pr
Nao dat ich dan hub motte plaatsmake
Prins Jo I  l l .  wi l ' .h toch nog e: j  woord vr
Cser dank ich nogmaals Íniên echtgenor
veur de steun en de mitwirking welke i(
kriege.
Vêrde. wi l  .ch rn nr ienen dênk natuul
De Wieze Raod, het tanzmadeke, de Hr
bpsluur.  dê pol isre. her opto.h-kommile.,
'en. de vereinigingen en ich moag wal z
de manee' wo op det geer nich Lmrner
Zonger eur mitwirking hauw ich mien t
weite waor te make,
Ich wil euch danaug biej deze waoge ozc
en oze jeugdpdns Jo I zoa biêj te staon
dees daag op ein ech jubileumjaor kenne
Tenslotte winschj ich Prins Jo III, Jeur
Raod en aUe Sajelairinnekes en Sajelairc (
19?4.

Aelse, Íebrewad 19?4

UTTSLAG trNVLO

re prijs: 2844
2e prits: 1372
3e priis: 1056
4e prijsr 25G5
5e prijsr 1123

Prins J0 lll

Eigenaar
Notitie
De Sajelair februari 1974Proklamasie Prins Jo III oftewelJo Dohmen, penningsmeester Utopiaeen van de voorbeelden hoe Utopia mensen in maatschappelijk leven participeerden en vanaf toen hun stempel gingen drukken.
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Lengte 3400 m,

problelnoh.
Dit jaar is hct ccn jubilcumjaar. Ecn jsar,

waÊrin de carnaval in Elsloo een extra
kleur en klanh kan krijgen en ook moet
krijgen.
Het lijkt mij niet moeilijk om er een feest-
jaar van te mahen en het is mogeljjk om
na de dolle dagen te zeggen: het is weer
voo?bij, die mooie tijd.
Ken U zelÍ: dat is in deze dagen de éne
\Àraarheid en brcngt de ware eenheid.
Wees wijs als eeÍ uil ol U nu in de olie of
in de olmen zit.

Vastenoavend - sam€n !

9" 8 uro 
"rteeóteta

Oug de volgetrde KASTELEINS hubbe mit
hunáe steuÍ de vastelaovend in Else weer
mógelik gemaak:

DEN IIAAM
ALBEaIGS
F&EDED(.CREMEES
EESTAI]&ANT ZWEMBÁI'
BEOUNS-IItr,ANEEN
PEERBOOMS
&EUBSÁET
POULISSEN

Ioosfiool I
Leef Saj elairinnek

Alveures de bontie
euver os Sajelriek
Sajelaire nog gaer r
Gezeen de mitwirk
de Íinanciële' ster
moage ongervinje
staon, wille veer g6
zekke.
Aug danke veer d(
biejdrage en zee
welke ein biejdrag
Zeer zeker wi[e
plaats het Gêmei)
dán-k zekke veur dr
welke veer van hur
Saj elairinnekes en
maol same trachte
zoaveul te make,
gans Aelse eine J

Prins Jo III en o,
trachte euch dao t
Veer wunschje êu
en plezerige karDrt
Gans Aebe sajel tt

Names bestuur en

MAASLA}ID CENTBUM
VBANTEN
EUSSEN
UTOPIA

Aan al does hiele ooze hartelikke dark.

r

steun uerlièndc de uolgendG tlil(tluul:
gÈael{ J. Moltcrs
LcvêranÍircreDlándcr L. Méijers
D.glaLnisgliieineminS P. Dremen
Doe ll€t Ze[ CeÍtruh L. Schreurs
Gtootbsnilel HoE@bedriiÍ Merhle6
Sliaertj J. UoÍben
Euilh. ltl- eÍ s"feeds4hap. Pijp€E-Itricss.r
f.Y. etr djwtelh4rdêr J. DrleÊscr
Otlehanilel Eelser
BLr- er limoradeharitcl U. Bekto
ll!.nspoÍen, ,erit en ceíent I,. VÍoemên
Irver.soiildeledErilel Crcusên
IÈ!|sportb€itrijl G. Gelis€n
Lcveííntdd.Ien en Ídecuàrdel J. Le|mens
Z$d, grint en tÈanspoÉD€atrijl L. Dirrx
Mcut;lhuls ,,Modern" van Mólkcn
slïtêrt rbbrts - v.d, fleuvel
dELlh" rÉ er clec[ro rDDankr P. Fftald.r.
Bbomewe[eltj en tuiraÀnl€s W. Deeker
BLr- ca rimoDlrreban.rel J. DÍiessen
sdtutilcr:beilr;jr J. Engelen
IiJwi.r-, Edto- ên T.V.-zaatr E. Schmsser
Moil€Àuis P€sch-Ya.€€seD
Jnweliet V. SpmrÈ€n
B+ak.dj Chr. Stecvens
EouD€rhandel CrEprrir
AIle veEekeringen J. Meljerg
Z.ivêlha lel J. LêÍsser
SrDêEarkt YóGé í, SchGepers
r.!éa.lon ,,IdarlotÍ' L. Ueijel!
B.kkeÍt Statk
Balkerlt Ja$€cn

' ScbooDmaakbêilrtjÍ IfoêÍdêrs
N.Its.-sp.rrbllrt Spimnk€n

aqnratic en .lrtelllreboulr' L Xralt
Vtrrhe|lil€l Th. v. Grodnser
Pe'ricure Iruu3 DeboÍ
Doê hêt relf tarÊge BoeEan
Á|ÍÍemolsmaatsebapDii Gebr.Bcekêrs
Tspljtenhuis lan Mólken
Iuhrrê Ê,naatbar ,rucky" Zeso6
Garase lleijers
Z€llb€ilicniry,,CeÀtra" Ílclrêre€l
Ger€ensc GhshÍdd

Krpsdon,,Willy" Luyt2n
Hanitwèlkên Lêns€n-YoÍckon
Bokkertj WorÍfs
Schdil€ÉDeat4jf F. L€mmens
Drd*erij en boekÈander rnober
T€xtielharitel Albedgs en @,
Oliehandèr Gn haDrrporth€ddÍ Sendrl:
Bakkdtj Jarss€r
Groenten €n tftit E6rs*n
Euis voor gèsehenkên Lusternans
Sltjt€rtj EoedêmaferÊ

Friture J. CoUard

BÍwiclzaak, hes- €n sruitvert B. rre'ihix
Llngerie Eus!ên-Schicuts
{€rêrkapsalor &êré
Demesk4psalm Tru6 Drtessen
SisrrennaFrijn Suilers
Zelíbedienins VEnkén
Zaadheilel Steps
DÍogisteru ,,De Heirlobro€m" Moolen
Scho€nha.nilel Nott€r
Fotohánatel H. Jonter
D€ SI|lr E. Pesah
Graadard€r Gebr. Pijpè6
Drosistsij G, Jacobs
Shserij - AutotEnatel RÍljl
PeNioÍ Leouie VuueÍs
Busordememins Hedithuitrcn
Kleerffik€r l,êmlnens
Rabo bank
Aaauo en T,V. J.UoeDs
..Shelitrir" D.ckêr
VelwrÍ|ins Clêeq!€rl
BijwieLhmalel J. Jansên
Beekd kleilinghuLs Hermïrs
Schoenlande.l H. Ita.almárs
Staserij Ch. Driessen
Et€cuo. radio en I.V. J. v. He6
SpêersoedrErailijs BrÍy€nberg - v. fl€es
Groenter en frutt G. EouDen
Fiitue KerseÍrakers - Uouber
AídekhaÍd€l v.al. Dli€s
Kemrisexploitárt Hhz€n-Steevcrs
Tiltmerfab.. en aanbouwkdk€ns Gebr, Bou.rs
Poelier Sipers - Dê Bie
Friture Spronk@s
Kemiexploitalt Luttj€s

oooooooooooooooo
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Wat er leeft in Elsloo
DE SAJSLAIEE.
In het kader vm de viedng van het 2 maar lr-jarÈ
besiaan van de caDavalsverênigilrg De Sajelaire, $red
het 3-daags festjjn ingezé het een bêat-avond waaÍop
de muziek veqorgd wed door de Dizzy Mans Band.
Gezren dê lielangsielling voor deze avond meent de
orsanisatie dat ecn beterê iMêt voor dit 1€stijn iiei
dènkbeeldig wa
De beidê mepties warêD ván dien aard dat de car-
mv6lsvereniging lanss dae wÊs alle verenigingen en
pÍt:culieren zeer hÁrlel k dmk srl zessen voor dê
aêngebden felicitaties en bijdrá€e4 met een sp€cia2]
voord.vo al€i.k lD het gemêentebestuu voor dê
pmchtige jubilemgave v4 f 777,77.
De eucharistiêvierine welke ih bet Maaslandcenbm
weral opgèdrag€a mag ook zeker als een boogtêput
tijdens dit jub ew geDoemd wod& CràaA wil het
be$uur tLan ook dek b.engen aà Z@ Xqwaardê
Heer kaperae Bex ên de Jongeréngoep EscolM
voor de Eedewqking welke zij ae d% vÈlirg heb-
@! gegeven. t
Vsder zal in het kader van dit iubileM, in tegen-
steting tot voorgaande be chteÍ! op zateldag 16
fóruad a.s. hei AuFtwieverbá] plaatsvirden ir zaal
Vrarl<en, Juliamshaat. De aanvalg is 20.00 uu. en de
muiek !.oor de,re avond zal wffds wrzorctt door het
Elstosè orkest The T1{€Ds. Tijdens dit bal zal de ,,Miss
Auvtwief-verkieáng. 1974" plaêts vind€È, t€rivijl er
Elslosè orkêst The Tvêns. Tijdens dit bal zar de ,,Mjss I
Auwrwref-verhenng- l9?4 plaárs vindeÊ, LêrwirL erl
tevêN ee êxtra pijs beschikbaar wordt geÊterd !'oor I
de mooisi lcrklêde $oep. I
Vqder zal op uterdag 23 februri s.s. e\eDeens inl
áal Vrarl<en de instalêtie plaaLs vmdên var Prins I
Jo III e de Jeuedpri6 Jo I, waa,ro asluitend
Prbsenbal. Tjjdens dee avond zal dê Jacky-P-band
voor de muzikale omtjjsline zorg d€gen.
ZONDAGCONCERT.
Op andrg 17 Íebruui a-s. wordt ir het Maasland-
.entrum bet derdq.vd een sene va: uen conceden
mel o.a. blaasbuÊh ag, \olksda.rLs, toneel, pimo-
laital, e.al gegeven.
Het Limburgs Saxofoon Kwdtei met Paul Olischlêger,
SieJ ?ilmans, Hub Tilmans ên Albert Meex biedt om
11.30 uur ecn Sp€ciaal ,,Camavals Koffieconced' aan,
seheel in d€ sfccf van dcze Qrnrvalstijd.
D AUOOAA Ët. AUqUAT|NUaAOHOOL.

^G-$. ' - r {Èi icrer '4. f f i ;up ór JahLff  t . r ,  was hef arnrát  tedec cesLegên tof
947. terh,jl her .6lál boeken rêêr oên 5500 bèdrcês.

Grote keuz€ in: SPDCIALE KOATINI

fluminlr
ialoeziei

in l3 kleuren

Met gratis Eonlr

ZONNEWERINGS-BI,

I i l lmal
Brug6traat 5 Bcel

Het aênls l  u iuenirgen ovs de náMd jánusi  t iep
op tot n865,
OÍ) de leesplánL Ègt nu ook De Volksbant etr het
Àl . njjl de áJdptiie
LUI d o.a Ariadnê,
Dê l , \ .  11 .u r ,  . .  , l  t  t? rede. lud en pep.
Pr '" - ' l
Pq I I 

" 
sslotm op de

vq r 25 Jebruai, kar-

5 , .1 .  t  \q?Y 
rnsdae 2? rêbruar '

z4 . weciwlzs reeds
wl èDquêfe eehouden
9rl Elsloo-Noold. Mer
dd wel ale Íiet be
lar Íve!ènisins ,,EIs-
loo-Noord"- ?0 tot ?5 % vm dê bevoneB ;as-eerden
posi l ref .  Op èen biêenkom. op t8 j lnutr i  j . t .  wás
êen vd de oj*6siê-pl,nln!: hí oprich,en vah éên
Crc'ê verênrcinC ot deze ondec tê \erdelen h neer_
dere kleine. Eea Crcte hêelderheid sprak zxrL LU"n
ut rcor èen srote vsenicilg d:e een se?ientijk aan-
tgl $raÉn zou omvatten.
De aanwaigeD die hier niet mee aHroord meenden
te kllnen eam, hebben nadeÈand toch liesloten ror
het oprichltr van een ldeihere vercniging, Dc op-
nchrin€svesad*inc vond plers op 8 Íebr;si j.t. jr
h4 Maaslud.enlrLin De mm die mÊn s"kozen
hFf! s .. r Melderl en deze buurverenjgjc ohvál
de voleende shatenr Sint Nicoladstraaí Dross. Sau-
vetstraai, Drcss. Esserstraat, Dross. SaldensEaa. en
Burg. Eussenstraat.
De vooMde"s !tr één grole bJunvern ising ,.Elst@
Nood hieldên drnsdag 12 fêbruari j.l. @t oprich-
thgsver8ade ng in het Maasiandcentrm. Eet ver-
stag van deze brjpehkonsÍ wês biJ her rer persê eab
rán d% uilgave helaa8 noe niet voorhaden zodal
voorlopig nog amgenomen ke wolden dat de buui
Elsloo Noord vodeeld is in twee toch nog rrjj gote

IYIELE&VRIENDEN DLSI,OO.
Op eên onlangs gehouden bijeenkohst vàa Wieler-
vtenden Elsloo. Wielercohité en suDDortusclub Hxr-
iy Stccv.hs iD kis l (c l  r ls t ruhót D( i  I l l r rnr  droo( d.

,1,  \u l4n11!1s{ lJL,  , l l r r ,  ( ; .  l  IaL ix,  Lr" l

UURWERKEN
GOUD en ZILVER Aluminir
BRITLEN r0nnGsc

in 4 doek kleure
lJeun en - Y ro e'wrcn n.t).

A-!ruistraat 3-5 - Geleeo

pijpers-bróls

interieur verzorging

stationsstraat 3l
beek
telefoo! ({M402) 1060

l Í  àhm ulnLnl  i l ln hl l l !

Ook Uw odres voor

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 14.02.1974beat avond met de Dizzy Men's Band



Wat er leeft in Elsloo
ESCOLUT!
Zoáls bêkênd is zal de jongerengrep Escolm een
conceltreis daár Buiry (Ierland) eaan maken. Deze
rcis staai in het teken va en cultlElê uitwisselinp.
De lêr .e to.Cê'eneloep , ,shalom zal  e\eneB in d-e
loop vër deze zomq een bezek au êl51oo brergen.
Aangeziên het hêrendêel van de Elslose jbngeAs ên
meisjes in de leêftijd vaÀ 15 jaa! is, is het niet voolr
iedercen êven eehakr.elijk deze 12-daaese reis te

EI worden ar ve$chillende a.litiviteiten georganiseerd
om de pdjs zo laag mogelijk te houden. De moserijk-
heid vordt ehter openg6teld ad iedereên om vdj-
willig ir dae kctên bij te tlrásen. ciften kllmen
gestort worden op rekeningnr. 17.05.04.395 Rabobmh
Markt 5 Geleen-Lutiemde, Ln-v. Jongeren$oep FÁco-

OBGELCONCER'I
Op ateldag 20 apdl a.s. za.l dê eerste orgelb€speling
van dit seiaen plaatsvinden in de St. Ausustinuskelk.
Dit concet zal verzorgd wordên door Klaas Hoek.
De ioehoorden va vorig jaa zullen zich ongelwijfèld
rog dê boèiende vêrtolking vm eigentijdse orgelmu-
ziek d€or deze jonge orgdist weten te herDnerm.
Bèhalve hodene muziek staat e. d% kee ook
muziek uit de nóháaiiek op hêt progrmma. Het
concert begint om 10.00 uur en is galis voor iedercen

UTOPIA
Het JongerencentNm Utopia heeft voor de komende
twe€ weken haar p.ograbma sameneesteld.
Op vrijdág 12 apdl stari Project Werkende Jongeren
het de film ,,die Wolluds", hand€ld over werken in
een kapitatistische maatschappij en de eevolcen daar-

Op zaterdàg 13 en zonilag 14 apdl: ontmoetingsaion-
d.en.
Maedag 15 ar,ril: cêzeUig Kafe en slapstickfilm, o.a.
Chaplin en Laurel eÍ Ituidy.
Dinsdag 16 april: Proerammavergadedng.
Donderdag 1S apdl: Prcject Wêlkêhde JoDseren.
Thema: minimumloon en roorsbookje.
Vltjdag 19 april: start project nuiek met de
,,Music Power" mel o.a. mothers of invention,
machine en pletty things.

Grote kq.lze itr:

UURWERKEN
GOUD en ZIIVER
BRlttEN

lle unerr - | roevten n.u.
A.Dnaatraat 3-5 - Geleen

plasiic ook, want plastic vergaat niei en kan eeuwen
en eeuwên b ij\en ligsen. Als U ons daárbij alar hetpr
zulren wU Ceên ídk meer hebben en zal aUês rooi

Wij danken bij voorbêat, de 6de ktassers
FIETS. EN TRIMTOCHT
Dê frers- en rlDlochr op 15 aglil rpáásryaandag,
gercêniseerd doo. wieleMiênden Elstoo, betooi ,  een

lp wordpn, ruel  á l leen war de d"e.nahe
belrefr má3. ook mar belrekking ior de opzet
Deelnamebek irzen voo,r jorg en ouo en ók ,"o. ee-
zinnen zjjn váaaï 9-00 uur in café Raeven te verlqd-
Cen à t 2,50 per pe$@n (sezinnen t 3.50).
Dóor dÊ uêruifi^h^- L-L. --- akenliedên zijn al

film \ t  .o\ . r  q?ï
ebloem in Eisloo is

teld.
lan dit doen via de

t R ode Kruis aJd.

1 04 ?8 24, Jureens-

laagd het ledentel

eheente betrokLen
Zateralag 20 en zondae 21 ap.il: onimoetingsavond.
Zondagmiddag 21 april lilh ,,Tbe ]agt pictule sho1'.l".
Een.boeiende film waarvan het rerhaal zich afspelt
in de járen '50. Hei hMdelt over het rÍpingsproces
van de jeugd ir die tijd, wadin dê álleiding slechts
bestond uit jdlebon biosc@p en meisjes; hieruit
voortvloeiênd dolkomische situaties. De oiEe be-
atraagl 1 gulden voor leden ea 2 gulden voor niecleden.
Woensdag 24 april: etpÉ/irÍomEl,e-avond over: The
Mothêrs of InvenuoÀ. Een eeeliee avond het buÍer,
hartige hapjes, een blok infornatie en naJuurlik
keigoede muziek. Aênvmg 19.30 uul; entle gratis.
Donderdag 25 april: Project Werkende Jongsen.
Thehá: vakboDden en de voodelen ve het georgE-
nisedd zÏn; met sprcke$ van dê bmden.

JONGBBENl'IERINO
Oo tweede Pasdac zá.1 dê ionedenaroeD Escolum de

Na de paásdàgeÍ wodt de aktie oh nieuwe leden
te winn€n vooftgeer hoopt mer evetr-

Ondanls de beperkle geldmiddelen wadoveí de nog
joage aJdelins beshitt is het toch celukt e€n 40-tal
zieken met en kleine p@tteniie te kutren ve!-

Wat doet Zonnebloèm Elsloo zoal ?
Bez@kên aan zieken. sehandicapten en bejaudênl
hê' verr chtea v& klarnê dien.ten voor deÊencn die
dal  zel f  n iêr  runmnr v*voer van ,êkên: Diare^ oer
::T:1::^i ï]]."l-Iïtrên :, bezisreids' hÀÉr ( lbe,
eeKen ve u eKênnucpaEen@r; etc. eic.
Á!n al deze akdvrleilen zIn uiLdaard kosren verbon-
dên. U kunt dif bra.htipê werk sfêunêí dn.r li.l rê

.  r .

Juwerer
STATIONS]RMT 20 EEEK ÏËLO44O2 -2588

lemrnens
Lid vÀn dê ArÍlterilaDse Beurs

voor den Dtarnuth.trilel.

Zê kun;en hel qoêd met etkaar vinden. Een siitlê wenk
oveÍ €n weer Ls wÍdoende.

D.< s ao.er z"  s. :èr . t " .  o,  -  o i r  Fn. Dê oÍote teuê
ovêaiel hê4 eel b"" ên on.=ào/q\ we o dàn ook
bljzonder op prijs ae Ir d.

NJ drr"g Tp e.1 oe.-  '  r rd or le -  d" r 'nbdrd,

Komt u eens vijbrijvend kijken.

laat 't haí sprekeIl
geef goud oI zilv€r !

SPECIALN KOf,TIN(

Aluminir
z0nnG$G

in 4 doek kleurc

iluminir
ialoedei

in 13 kleuien

Met gratis mont,

ZONNEWTR,INGS.BÍ

I i l lmal
BrugstÉat 5 Bort

Ook Uw adrês voot \

GEDIPLOMEER]
EN SCIIOENKU

PEDICURE
Aánmeten vaD r
kousen, enz,
Behandeling voll

Meu. M. T. NELISSI
St, Catharinastnat 10

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 11.04.1974
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Wat er lee{t in Elsloo
UTOPIA
Hel,  prcardn há ván Jongef.nc-h,rM Utopia Els loo
vm 24 ;ei  lot  9 jh i  onvar naast de geblurkel i ike
Íilmavond€n arlereersi de raatste twee avonds in de
serie ..Politieke Kaff ee's".
V jdag 24 mei: Cultureel leven in nbloo. Totaalpro-

ivoeNdas 29 hei: VERzuEZTNGSDAG | ! !
Ev"n€ls óp 24 n" '  a l ter  de l isrrekkels en ook wel
br im at le ksndrdaren ldsezis zrn Men kan de 8e-
kózenen de hárd drukken en een heerlijk p sje nut-
l i8cn Tê\êns $orden bêl  behulp ve een vid+
.:fcun rcchLstreeks jnieruieuws hel de rueuwe g+
meent$aadsteden opeenomen, die men al€n op rg
croot beeldscherm kat bewond$en of .... ! Natuudjik
;ordt men ook doorlopend op de hoogt€ gehouden
vD de uirslasen uir Elsl@ en drrcde omgeving.
Z,onciae 26 m;r. Amlang t5.00 uu lirm .,Beelen'
rd Piin dê la Parra en Wm Versláppen. Entre één

ien korl.e inhoud van dezê 90 mlnuten durende.thiler:
In een kamer in e€n oud A.rnstedáN g.achtenluis
valr een reproducL,e op de grond. Op de dsars vu
de haêx rs &n saálle ontsraan Nus medisch sludetll
eluurl d@r hei gáauc en ondêkt da er vremde
à neen eebeurer in de adere kuer' Met een \alse
sr.ulel arinct hLr bimen rn het kaheÍlle eD onldekl
vêrdovende-riddelen. NLls begml de vreemde ge-
dra8iDgen ván z.in oJ-mm d@c her gat [e obser-
ver;n.-Hr, versaarloosl ziJn stud'e en ondergáal de
woede lan zun w;enón. Toch ook zt raáhl geobser-
dêerd dlu hèL slr in dê muur. Br een lweede bezoek
aan hel ziJkmeir;e doel Àrls een 1uêlbere uDtdekkin8
en weet op hel  n.pparr le de kmêr le \erhren, v@r
d-r dè bewoner b mên Lohl, ln h@c tempo volgen
de eebeurlenissên elkau nu op. Nib Saat op onder-
zoê[ uit en Éalit ve$trlkt in een sGÍtge zaak, waar-
in vedoveídê midderet ên m@rd aan ale orde van
de das ajn.
Vn;oas 3i mer: Eer sensarronele oorlosstikn: ,,Lamee
aeiomUres vu Jedn-Pierre Mel\rUê. Adnlang 20.00
uu. Entre€ één culden.
Iltaadae 3 jsi: Ná tflgkear vm Pi!Èpop.-. eea
oercezelirce àvond rn Ubpia mel keigoêde muziek eA
eezeltrse slapstiiks.
Vnidac ? iunr: concsi met Liun Blues.
zaË,aie 

'8 
1, . ' .  F iLn: 

'Ddiër '  
een Nederlandse

komedre. Aa;\ána 19.00 uu. Enrree één sulden
DE &UIF
Op H€mclvultsdu{. 23,mc'i, houdt c*prcsitglocp-D€

tuu1.1?-r-l.-
'ER

41 ,-,s r 3]Í

juwelier
sTATtOr{SrEAl[2o BEEK TL044@-2688

r hans
lemmens

Ltd van rrc AníéÍla.m8e Bellr
voor alen Di'mqríÈ.n,r.l

Zê krnn€n hêl go€d mêt elkaaí vindên. E€n stll. 
'r/enxov€r en weer ls voldoendê.

Dus slapten ze samen bij ons blnnen. De grct€ l€u!
ovediel hen een beel;e en ons advies werd daÍ ook
bijzondêr op pnis seíeld.

Nu díaaot z€ êen o€schaàÍd llol\eíênd€ armband,

r\omt u eêns vdjblijvênd kijkên.

^ tê keuzê i-D: SPECIALE KORTI]
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ZONNEWERINGS"

ï i l lma
Brugstrast 5 I|

Ook Uw adres voo

t leunen- vïoe',nen n.D.
Ann!Étrcst 3-5 - Geleen

Deze kalend.r is beslist voor elke inwoner een waar-
devol cn blijvend bezit. De Íoto's zijn erg sfe(nol en
zer mooi. Mede dánt zij de goede emenwêrking
van de praatsêlljke middênst€nd, die op dê kalender
rcclahè kon plaatseD, is de prijs vên dêzê Íototepor-
tage beperkt gebleven tot het mininá.te bedrag van
t 2.50.
Éenieder kan ia het bezit ko@en ván deze práchtige
kalender. H! wo.dt op 24 mei huis aar huis vdkocht.
De opbrengst is bedoêrd vóor Xscolm concertreis

KIENEN
Op maandag 20 mei en dondedag 23 mei is in het
Maaslandcentrum kiêDên met Wielerydenden Elsloo
voor de zièkenboót Rode Kmis EIsl@. Tjjde6 de
paue is êer $atis tomboia. Àevang 20.00 uu.
XIDNEN
Op ,arerdag 25 n ei orcaniseefl Mandoline\,€renigins
Mandol inata pe^ eïoLe kielàrold her vele pracht ige
prijzeD in zaal Fredlix in de KÁá}siraat. Arnváng
20.00 uu.
CBUPDI,
Op Éijdag 24 mei a.s. orgániseert de buurtvereniging
CrUpet een oriëDtatieíocht van 9,5 km. €n een wddel-
tocht ván 12.5 km. IIet vertrek' en aárl<omstpunt is
calê Edelweisz, Sràiiohsstraat 13?. Om 20.30 uu. wodt
gestarl cn nà r.nkomst is er koffiê met broodj.s. Het
sl l r l ( r ld l r fdr i rx( t  óó, '  , {u ldon Dcolndncrd kunDcn
zich oggr!, n lot uilerluk 2n Doi ,1r.00 uur bij dhr, _l:.

PASFOTC

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 23.05.1974De heren politici wisten niet wat hun overkwam....moesten ze live voor camera reageren op de uitslag.En voor de rest weer een puik programma in Utopia!
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Uitgsvê DnUKXEIÈIJ KNOBEN nsbo - IoL (0{402) 1475
Advertentieblad voor nsbo en orngevl.ng
Advertenties worden aangenomen tot uiterlijk

Wat er leeÍt in Elsloo
JEUGDYAKÁNIIEIiERK I9?4
Ook dit jaa. wee. hebben €en aetar mensen zich be-
zig gehouden met de oreaíisatie vaa het jeugdva}àn-

Voor de komênde va.kDtièhaànden hebben zji eeÍ
gevarieed progrmma samengesteld dai er als volgt

Zaterdas 6 iuri:
Natuuwandeltocht o.l.v. LV.N- Vefixek om 13.00 uur
vanal k.steel-rêstaurant Den Haam. De oreanisatiè
stelt het op prljs indien zoveer mogelijk vols'assenen
deêlnêhên i.v.m. de begeteiding. Dc duur var de tocht

Woens.tas l0 juti:
I\tmmiddas in het Maaslandcentrum. Ortr 14.00 uu
voor de kindêren van Elsloo tot en met de derde k1a
basisschool. Oh 16.00 uur voor de kinderen van rlsloo
vanáJ de viede k16 basisschool. IIet is een gèva eerd
proelmms mÊ, teken{ilhs e1 eên sD€êUrlm. De orea-
nisàtiè berust bij Jongereneentrum Utopia.
Dond€tilag U juli:
rilhmiddág in de Íanfêrêzaal tè Mees. Om 14.00 uur
vmr de kinddeí van Meêrs tot en met de derde klas
bàsissch@t. Orn 16.00 uu voor de kinderen va! Meers
vuaf dc lisde k tás b8isc.hool. Her programa is
hetzelfde als in Elsloo en de o.ganiÉatie berust ook
hier brj Utopia.
Woênsdág 1? juli:
Jeugdwiêrerwêdshïd voor jongêns en meisjes. Orga'
nisatie Wielênrienden Elsloo. Ihdelins in $oepen
erste tot en mêt zesde klas lrasrsschoor en een $@p
tot en met 14 iaar. zij die zich nog niet hebben op-
seseven kumen alat alshoe doên: Jugenstraat 116
Elstoo. De amvane vàn dê wedstíjden is 14.00 uur
op het pacours JuÍgensstraat.
'Wegens praahgebrek voor verïolg zG Weewïzer 565.

L. Boseh

Copy voor hêt tikêr.Wat er leeft tn Dlsloo" in te
lèvercn or het aauesl

L. BNh, Burg. Frêdri$tEt 1À Elsloo
Uirerltjk vóót zondasmnililas 12 rur

Gaotc kêuza

UURWERKEN
G()I lD --  

TrrVER

,,Lang gezocht en eindelijk
hebt U het gevonden......."

Voor hem en voor haar:

Han's Hair Shop
wolÍeinde 18 Beek (L.) - I€1. 16 73
Beh. Iie1st op aÍspraak.

PASFOTO'S Drn'cr Btaan

Foto Rob Holthuis
WOI,FEINDE 12 BEEK

SPECIALE KONTI
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t - Gelêcn

Elrloo
Nierwe amsi$tên mmalrs voor volwnssenen:
E. Seitrí: Konid.rijt eu e€r doktd.
LeDi Sarls: Conc€rtwats.
Johrl StêirD€cL: Eclr bUk ln CaÍneiy Row.
Annie OoÊterbm€k-Duts.Ilun: Dagenad tdrod€.
Scott O'Dc[: Het aouil }?r CÍbo!&
Iil ÏourceDar: Het hermctisch zwart
N. v. Michalèwsky: OÈstanii der mrtlore|L
N. À M. WiÍhgèt To€n ile berm.r trog bloetdeD"
Erlery Quen: Dê w de riml.
Aheun ite Vri6: Íosrerraail.
James I/s!Mr: Volg ate Tmm.
Prul Leb@u: De ttjdvretcr; er mitère varhd.n.

aa..aaaa..aaaaaoa.aaaaaaaaa...aaaaaa

o'1 o?. i '? ?y

raaaaaaaa{raaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaa!

Openbare Bibllotheek

KOOPIES
Var 8 tm. 20 juli

GEOPDND van I - 12 uur.

I,EDERWÁ.REN

DONCKERS
Koolweg 52 Ekloo - Teleloon 11?0

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 04.07.1974Utopia ook actief tijdens kindervakantiewerk in Elsloo en Meers.
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Wat er leeft in Elsloo
ESCOLIJM
Het bestuur en de leden van de jongelengroep
Escolum dankt lanÊs deze weg alle inwoners.
mi.idênstandels van Elsloo. die door hun finan-
ciele birdraÊen (kalenderaktie, lotoaklie. kien-
avonden) trÀt hen mogeliik hebben gemaak! om
een concerlreis naar Banlry (lerland) te onder-
nemen. Het was geweldig Hopelijk wordt de
Ierse jongens en mèisjes, xraDneer ze naal Elsloo
komen oD 23 en 24 auÁrvstus eveneens een zo ber-
teliik onivanest bereià als Escolum mocht onder-
vinden in Bantrv. Ook een woord van harteljk
alank aan de ovèrheid, die haar bij&age heeft
veÍleend in de vorm van een subsialie.

UfOPIlI
Jongerencentrum Utopia heeÏt voor de eeÉte
iweé weken hêaÍ programmê samengesleld.
vriidae 2 auguslu;: een lach, gier en brul IiIm
mei l-ouis de Funès..... Sam.en uit samen thuis"
Aárvá.ng 19.30 uur. Entree J 1,-.
Zaterdag en zondag 3 ên 4 august6: Disco.
Woensdág ? aueustus: muziek-inJormatieavond
over Yesïel oà. de rjlrn,Fesl,ival UndeÍground'
met Yes. Manlred Mann. East oÍ Eden en Richre
Havens. Verder allerlei aangenameverrassingen.

a

ïn
. t -

SHTNBT

ler
Lid E

V'q,l i,?-a.
I

' de witte bsnd 6e
r's: R. Becke$, J.
'luis en J. SclEoe-

rg haeÍ algemene
sla.ndcentrum om

zs kunnen àêi I

Sugg63tlsE
l
I  

" ,
(

rc lY

i - --,- .. ,- -- ---**-*- zullen de judoka's
weer een zwaar seizoen tegemoet gaan. De trai_
ningen beginnen dan ook weer op 3 augustus in
de sporthat te Dlsloo. De vercniging die eên zeer
eezonde kern heeft van circa 45 lêdên hoopi het
volgende seizoen een ledenaantal te verkr{gen
va]I circa 80 judoka's en jui-jitsuLa's. Nieuwe
Ieden kunnen zich opgeven bij Th. Eijkenboom
(2e dên), Const. Huyeensstraat 39 tê Elsloo.

MANDOLINATA
Mandolinevereniging Mandolinata wil alle in-
rroners van Elsloo nogmaal herinneren aan de
oud-DaDieraktie.
u wèet dat U daarmee de vercniging op e€n
geweldige wi jze sLeunl.  Het.papier kan men
b"engen up een van c|ê \'olgenoe acrressen:
Dhr. Dautzenberg, Koolweg 44; Dhr.Irgger, Jan
Vermeentraat 12i Dbr. Maitens, Burg. van Mul-
kenstraat 6t; Dhr. Kuppen-s, JurgensstraSt 111.
Ook i!'il de vereniging iedereen met n ikale
k\r'aliteiten in de gelegenheid stellen lid lÉ wor-Dê en r"eprt '  \  oor dezF rt te" fantasnsche groe-
den van !Íandolinata. Instrumenten zoals man-

Enhee f 1.-.
Vriidap I auqustus: bibbercn en ldappenanden
mei dé qriezelfilm ,,Horror on snape Ïsla-nd'
waarbij volgens de org€nisatie het angslzweer
door de DorDsstraêt zal stromen. Entrec t 1,-.
AanvanA 19.30 uur.
Zaterdag en zondag 10 en I I áugustus: Disco.
Maandae 12 aueustus: TêJeltennis.
Woensdàg l4 augusrus: Gezellig Elpee's luisteren
aan het buÍ1et.
DondeÍdag I5 augusrus: FáÍdare ,.St. Jo-seph"
Meers oreànjseerl in samenwerking met Utopia
een prooÈe oouêvond iÀ hel kader van het 45_
i ariibes taanlsïèest van de fanfare.
"sinà" tunee lird, nu weer voor hel eerst in ZLrid-
LimburÊ;dlén voor U optreden Earth and Fire
(hit: love of li-fe) met in het voorprogramma
iatáDult. een njeuwe Nederlándse seDsatie (hit
Iet yóur hai! hang doÍ{n).

19.00 uur.
Vrijdag i6 augustus: een Íantástjsche avond-
or iênÉue-droppmg in de bJun va] l . . . . . . .  nou ja,
in i€der geva.I in Zuid-Limburg. Opgeven voor
20.00 uur. Vertrek later op de avond. BijdÍage
in de onLosten t 0,50.
Zaterdag en zondag I? en 18 augustus: Disco.

KENSIIIRO ABBé
Op het onlangs gehouded examen in de centrale

,,Kïkt'U uit DáDÍ een goede hril ?
triik bï optiel Luci!

optiek -OrcazBurg. JansssDshàat 18 Boek - Td. 1t30

vereniging in bruikleen gegêven.
Voor verd€re inlichtirgen kán men zich nden
tot de voorzitter van de vercniging dhr. Dàut-
zenberg, Koolweg 44.

L Bosch

Copr vmr hêt aÉi&el ,,Wat er lecft ilr E|,3too" 
'tr 

te
leveren op het Àdr6:

L. Bsch, Bug. F.e.bixstr-a.at I r Elsloo
Uiterlijk vóór ro rlsmidaht 12 Íllr

PASFOTO'S DrEEcr K'raR

Foto Rob Holthuis
WOLFEINDE 12 BEEK

iÍofiLn door -dó - l

laat 't hr
gêeÍ goua

,,rá!g

llan's I
woltd
Beh. I

Voor ltw cEB
Uw BA.BÍ Dd
J. lL Vogèlct!' l

Grote keuze

UURWERKEN
GOUD en ZILVER
BRIL[EN

Heunen-Qnoe'Men n.D.
Annastráat 3-5 - Geleen

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 01.08.1974Fanfare St Joseph uit Meers riep expertise Utopia in bij de organisatie van een popconcert:Earth & Fire (met Jerney Kaagman) en Catapult



DB MAASGÁLM
Op hcl ogeDblik is het bcsluuf vàn larlarc Dc Mors
galm druk b€zig de leden ve de fánfÍe en drumbald
te v@zien ván nieuwe unifornen. Deze vqnieuwing
zal ongeveer e'n J 25.000,- gaan kosten. flet bestuur
wil de ook het kopen van donateurskaarten welke
huis aan huis €argeboden ten zeste bï U êmbevelen.
In verband met de eloei van de Íanfare dit jaar.' acht
nieuwe leden nmen .@ds plaats in dê Croep, heeJt
hei bestuu iwee beugels en een stel ni we pauken
moeien aans.hafiel De opbrengst ve de donateuis-
kaarteDaktie is. zoals wêl bliikt. zer velkom.
Op zateralag 1? aueustus a.1 de M@galm in 

- 
de

festtent ie Meers om 19.00 uur een concert seven.
Op zondag l8 augEtN treedt de fmÍare om 20.00

a.s. wordt in hel Maav
raadwergadering gehou-

Puten, die tïdens deze vergadering ter sprêke zullen
komen. ziin o.a het verhurcn vm een terreiÍ náast
het sporíveld aan de handboogschuttedj ,,Gemoedelijck
cn G4tv.ij" voor de tijd vo een jaar en het ti.jderijk
in g€bruik geven vo de v@nralige laaals'zaal in de
Dorysstaat aaD dê Jo4eerensocieteit Utopia die deze
.uihie wil iruichteÍ als f bruimte t.b.v. eigen leden
eo 4dere gÍoepen en vefenigingen.
LOTERIJ
Vm de onlangs gehouden lotenj ten bate van de
voetbalvereDigine Havantia Mee$ weden nog steeds
tvee pdjzen niet aigehaald. IIet zijr nmelijk de lot-
nuÍÍl1els 2281 er 5{9, qadvan de rcsp. eigoa4s en
bakoven het grit en een horloge ter waarde van

UTOPIA

uur op te Grjjzêgrubben.
R,AADSVERGADERiING
Op dondeldae 15 augustus
lDdcenhum een openbarê

Jongerênsocieicit Utopia heeft voor de komende maand
haar programma als volgt sdètee$erd:
vrijdag 16 augustus: een nachtel'jke abopping vanaf
21.30 uur. Insch jleerd I gulden. /
woensdae 2l augusiusr Dlpee-idormatieavoíd:,,Nich-
ten-rcck' met Dàvid aowie, bu R€ed, Roxy Mltsic,
CockneÍ Rebèl. Het gehel wordt onlijst Det dia's
o.m. van Pinkpop, Entleê 50 cent.
vrijdág 23 augustus: r'ilnavond. Op het sch$m wordt
sebracht dê komische pilatenfilm ,.De duivel hate je".
\roènsdag 28 augNtN: Kaartconcou$. Er wordt gntis
gêtoept en geb@md.
vrijdag 30 aueusius: Get@nd wordt de met vijf o*ars
behoonde gdgstedilm,,Puppet".
OD 13 seDtember treedt in het Màaslàtdcentum de
gmep Górdie uit Engeland op ên op 2? scptelrDer
het door Pinkpop bekeíde .,Fugtrs".
GYIINASTIEKVEREMGING 55]-
In de komendê mend sepiember gaat de gymastiek-
vercnieine 55+ weer beernnen met hei nieuwe gym-
sizoên. Deze vercniging is AeeÍoeid uit de Bond van
Bejaarden eD Gepensioneerds, en siat ondêr aus-
DicieD ve bet Grne Kruis.
Nieuwe deêineri€É en bêlangstellenden ziin nog áltij d
vo harte velkom. Ook niet-leden kunnen zich op-

a^niê- Í !n i . . .dFar 1l  r lh 'êr

Dot HIr ztlt Gtilrnuil l
Speciale aanbieding:
METAAI,ZAAGBEUGEL compleet
met zaagblad van J 9,80 voor . f 6,20

HISTOR VERVEN

RAMBO PRODI'XTEN

M. SCIINEURS.GOERGEN
Heirstraat 40 Elsloo, tel. (04402) 19 83

ialoerie

in 4 doek kleur

I i l lmar
BÍugstraat 5 B€

Ook Uw adres voor

,,Lang gezocht
heb

Voor hêm en vl

\_
{',U 4i br.{ L!-,{'-

blu(ï-o3. (1vy
:ekt

LEDEEWÁAEN

DONCKERS
Koolvu eg 52 Elsloo - Telefoon 1170

15,-- El:looÍ
Openbare Biblloth.ek

Han's Hair S
Wolfeiíde lt I
Beh. liefst op I

TEN INTRODUCIIT

sPl:ct^I.D KonT r

UURWERKEN
GOUD en ZILVER
BRIITEN

lJeunen-9roenrcn n.L).
AnnasíIaat 3 - 5

BBItI.trNT Alumini
IUUTEI.EN z0nnGsÍ

JUWELIER,.GOUDSMID

t1natls rctrnt/nensiluminit
StationsstËat 20 Beek - Tel. 25 88

Lid van de Áfrsterdahse Beuls
voor den Diamantàándel

in 13 kleurên

Met glati! tno!

ZONNEWERINGS.E

PASFOTO'S DrREcr KLAÁ*.

Foto Rob Holthuis
WOLFEINDE 12 BEEK

Nieuwe aanwllster ontwikhelin$roÈr.ns

B.IialD: Íèt liehaln van alo mene
Jutta Lanmèr: Beilnrk zerf uw stofien.
Ju Bys: DieEdeveí in hêt wilil
A. Atrnor è.a.: Twèe miljoen *uen beseha!tug.
B. Ritlins: Volkenrecht er vr€ila
Ján Z@mrn: F mtllêÍril,eDs.
Jall Notterr Ite Chin€ren van Neilerladl.
Jack Chando: PÍaktilchc lstmlogischo n{ turdc,
Ton Siibrarib en Jut€Ê Wellrrs:

To! Stjblarrls Ds@r.
Á GÉr.!v. rH.nHE. ZEI.TSTANDIGEN Gi-si ha1

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 15.08.1974Afwisselend programma met 2 heel aardige bands.

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 15.08.1974Dat tijdelijk werd dus permanent...de voormalige raadszaal werd later als kantoorruimte en bestuurskamer gebruikt.
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Wat er leeÍt in Elsloo
WETIIOUDER,SVEBKIDZTNG.
Eoewel in enkele naburise gemesntr€n d€ afgelopen
wethoudeFverkiezingen nosal eepadd gingen met
biftere vetrijten over niet nagekom alspraken en
boë weelopende fracties, ging het êr in het Maë
lardcentrum op ahDsdae 3 seplmber j-1. rNtig ed

Na de mbts- en zuiveringsed ginc men over lot het
kieên ve dê êeE4e weth!'.dd. Bij alea steÍliniEg
Éerd dhl. G. Smets herkoan det U siehhen. Áls
iweede wethouder gaat dbr. EenÈix (Meers) funee-
ren. Hjj krceg I stemmen.
Bii de kelE va de reseivê veihouder was êen twe€de
stèmmirg noodzák€rijk alaa dè hoen Vm Es en
Reubsaêt een gelijk ádiá1 stemhen begen. Dbr.
Rêubsáel. zal uite,ndellk deze TEst bêkleder
Dat niet alle paltijen het dezê uitslag enthoNist
wden, mag mishien niet vrcemd zijn dáar dbx. J.
Mejjers zich duiderijk had uitges$oken voo. êen af-
spiegelingscoUege- Zijn ftactie zei de ook ha{ steu
toê am f.actie Sm*1s, doch dit mcht niet weder-
kedg zijn dad drr. Shets zjjn'patii8enoten h de
keue voor de rweede wethouder geheel v j had
eelalen
Ía de Íel . . :át les van de Íracues M! de niêuwe
wethoudêF en ná de sloiopmerking \d .Ih. ClaesseD:
..Hser $ethoudê$. klitiek zal U niet bespaard blÏ-
ven 6à* \rir zuUen toch ve tjjd tot tjjd wer war
ZOUI OP Dx ST AJUES Lr,CCEN", vod dee bijeeD-

I.\II.LITKÁ-B COUIT',
op F.éardas a septèbb€r i.L is q iD Elsloo eer dti-
E r: {:- cohirê opeqlàt D reEDwerl.irg Det het
r;qrÊr:jt (]!niÉ ilat EÈs()rd È un <te rEriÈb p€I-
rje P.Í-Dl- C,P-\- PP& P-SP. d D t6-
L- a -  i i  L+l  É- i  - - r j f  . . : .

Às(!rw op ocze p 3.rs n1r! u ToiodruKc oanK utr'
spreken aan al degenên die op wêtke wijze dan ook
bjjgede€€n hêbben aàn het +ot st Eal komÉn en mo-
geUjk ÍEken v€r deze uriwissling.
ËD daDk gaat naár de oveÀeid !a Elsloo, d€ Cul-
turc1e Raad Limburg, StichtingÈbstduÍ Medalrfrer-
*eidê, Fafiue De Maasgalm, de MÈlrrnd Kapel,
MudoliData. C.V. De Sajelaire, Jeusatraá4 VdeDiging
ve Oud tuinseE, diverse zaalhoudes, v.v- I{aslou en

Een sp<iaál doord vm da,l gááL uir naar de ongÊ-
ved 50 larntrie6 ryaar de lerse aasren hebbd ktmeb
loeeren. Zobdo de beiece oTe medewerkjng va
iêàeJ€êí diê hier vmeld wêrd en de sreun rM
tauozen die hie! mmogelljk opgesomd kunnen wodo,
wes het hele gehêuen olmogeliik te rcalisercn gÈ
weest Dit wás EIsl@ op zijn rrest
SUUR,15/D&DNIGING CRUFEL.
Na de voetbal$€alstrrjden en de straatt€&ení,realstlijd,
eiivítêiten die zêer gêslaagd zijn, verïolgt De Crupel
had prosrama met een dlopping. Op vrr.tdág 13 sepr.
vertrekr hen om20.30 uurv.á. cafe PouLsen, StatioDs-
Àtr. 13?. Inschijvo kan mên voor de aJsialtls 10 of 15
kilomête!. De kosten bedmgen J 1,50 pêr d@lDemd,
incrusiêf een hetrlïk kopje,koffie mel bmodi€.
Deelnemêrs kumen zich opgêr'en bi LsmÈts, Jan
VeÍmeerstaat 9 en M. Laha}€, P. Potterstaai 6, êl
t0 $.
{]ToPIA.
lHei pro€Iamma van Jong€rcncentm UtoliÁ vu 13
:fot 27 sept. biedt we€r vele mogelïkheds:
t3 seD!: Ootreden ván de nieuwe NederlanalÊe sen-
eatie i:ad-iock STUD, nèt ex-leden vaÀ cuby & tlt{t
Blizzails, Q 65 en the MachiDe in het Maaslddcan-
lnrm. Advmg 20.00 uu. VooÍve*oop à t 3.- b,i
Djsco d€ Mán SteiD en Beelr calé Sjef VrarÈen. AÁr
de bs3a kost het ie t 4,-.-

PDICURE r.rw.B. flmE iltÍnEm

GOUD en ZILVER
BRILTEN

ftturtr-Vrnrnen n.n.
Annastraat 3 - 5

UURUÍÊRKEN

16 sepLi Opehbue bcstuuNvergadding.
18 sept.: Kaffee mêt uitsluitend elpemuziek
20 sept.: Filhcyclus:satirische @rloesfilm CATCH 22.
De waanzin van oorlos er een leger iibohaupi, veer
kogels en zinloos bloêd. ÁaLaÍIg 19.80 uu, entree

23 sept.: Openbare bestuusvergade.inc en diverse
edere vergaderingen.
25 sepl: Katfee met elpêes FU\-GUS bij Dedefp@ia
2? sept.: FI'NGUS in ei8en gebouF: : I I I
LaDgêre t€mijtr proEÈàlmrgute:
l8 okt.: AiiÍERICN GIPST-. I nor.: uit Pi-Êe:24
GEOR.DIÈ E$d br LBIBL_gGPOP i,l L -ii i
ier Uropia r€i dl €r'&djoz i€*sreÀL
fBOrF'SBEFIGDiG \..If

ZOL]\ÀIG EE {OOER.IÁD SIR.Ef,T

1,,,-..*1:-qJ' - -- piiten en
\z c{- rq }Y ren (I(In

rrrlzen
NU NOG NIET NODIG ?

GEEN PROBLEEIIT

wIJ SLAÁN DE GOEDEBEN GNATls

vooB u oP !

$tassen Ianiit Stcil
KBI'ISSIBAAT 45

Eigenaar
Notitie

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 12.09.1974America Gypsie heeft zeker in Utopia of Maaslandcentrum concert gespeeld, vreemd genoeg is hierover in de Wegwijzer niets te vinden.Geordie is ook niets van te vinden.Limburgpop ook niet en de grote feesttent wordt in 1975 niet in Wegwijzer vermeld.



I 'TOPTA
Tiidens kermisdcgen

DISCO . DRIVE .IN. SJOOW
met o.q.

HUGO VIIN GEI.DEREN

GEES VAN ZTITVETD

t .

l,rJui v1*-e-
L1 t t ' Í )v

te
I
(
I

llet Groene lÍÍui$ -
Namens hel bestuur

Mevr. Mr. w. Meijer-overmans (voou.)
H. Notlen (secr./pennirym. )

Langs dezc weÍl zclttt('n wii |rr
hiorondrr s lrrrn( lc zxl<cnlui ,  vrxrr
( lowíl lko r)nzc frncv-I&ir  rn(xkr ( l i

f nUemene lcdenuel
De algemênc LEDIINVERGADERING ,
dinsdag l2 november a.s. orn 20.00 uur
aan de Bandkeramieke$straat le Dlsloo.
harte welkom!

AGENDA:

Opening

NoÍuler
handelirry jaarvemlas, t€vens fin

Islag kaskomhissie

entuele binnengekomelr stukk€n
)olstcl contdbuti€-verhogins voor
t f 25,-. Voor de z.g. ,,aanvullinss
ibutiebedrag voorgesteld op f 12,5
erkiezing bestuursl€den

dtledende bestuu$leden zijn dit ,
d€er Notten, Beide! stellen zich hc
Andere kanÍlidaatstelline, oud€Íek(
ingedienil worden tot uiterliik 10 nor
tatiaat Sinl Nicolaasstraat 2

8. Rondvraag

9. Sluiting

cf qltcarr ATTDNTIE ! I !

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 24.10.1974Destijds wereldberoemde dj's in Nederland; werkten voor Avro's TopPop



uitben IImÀ tracr,t op z.teraig t.ttecËmiie" ói de lFaniset_ênd comLte nocmaals om uw á11êr heitewer-
lacbspieren ;êer een ]<ars te géven met de komedie l kin€ Áll een m et U w bhl k ván goede wil heett dit
,,Liefde halï om hau" ve Arán AyckbourÍ. llocn zêe_r bvenswaárdre srrclen kans op succes.
De Slot uitvoerjng op 21 december is een toneelspell u
van Jm Zuidgasa ,,Uitgáag" opgêvoêrd door ToDeil- I cemeen tehuis en bu J Peters, Iiaalstraat 12. Uw
$oep,,Novem'62" uit ÏDtterdam. De prrjsuihe*rns I roro s arLlst u beslst onbeschadicd teNg nadat ze
Àet het Bal der Lage Landên vhdt pràa* op lI já:lCe\opieerd zijn Mocht u fotos bezitten, laal dan ook

D hel MaaslandcenrM. tdoeren nrêne eorê'en.

op 3u r . ! .n. . .  naar l  z ich lnre.1aoè9 , . ro iB; iÉ! i  l l  - t . .5.r : ;À.  3 -  I  _ celeer
aan ,,De \rijze kater' vd He.m@ Ileyermans.
Op zaterdag 7 decehbe! brelgt Toneelensemble ,,Op-
bouw" uil Borgerhout voor U ,,Waarcm slaap je
liefje'va]l Jos Vandeloo. De Toneel$oep ,,Rándstad"
uit Den IIee tracht op zaterdàg 14 december ook de

wordt eêhoudên io het Groêne KflrjsgeboJw le Ixsioo | Í^ËÈsrAvoN-u .
(hoek Badkerahiekêrsstráat - Burs. de witstraat).I!,p ?!e-ry3é / crrembfr às olsdiseert de Industri€-
De Opêning zal vmichi worden door Mevr. Schut-lDon
gens. 

_De 
openingsdacen zjjn aterilag 2 nov. a.s. vel zijn ja{liiks- ieèsrátond Ln zaol Raeven. Verderê se-

15.00 uur tot 19.00 uu en zoDdae 3 novêmber vslCevens zuren brjt{ds u deze rubriek vermeld worden.

rdxnÉiíWELI.ÁNE
oJ werare aroelng vo het node Knis no.risr ul-D-""1::IlY:1:11ryc r'-c-lsop",olgaTFeeÍ op de r$'ee

'**- 'i:i:il-; | àchtereenvor se r\d€ dondedaset 24 en 3i okróberbij deze uii tot eên bezoek aan hu tentoo
n;". h.-"r -,..La-Lr". .,_^rL^ "i. ,,"-,,""-;i:;-a;11 krenavonden mer prachtige pdjzen in het Maasled_Dere bevaÍ selksturties. serke z,:n vervaffdêd 

if:l;;1.#lï;ï:ilcr;i:,jï'í., j
de laagdudge zieken uit Elsloo. De tênto(

x . , r* "s. , - 
-Ë'Èi-" rii I rEEsrA voNn

Áccotrol
NIVILSSI

Het gehe€l
de KoÀ. c
De less€n
Th. Eijkeni
Jitsu, Cor

GEDIPII)
EN SCE()|

14.00 íot 18.00 uur. De tentoongestelde werkstukj6l LAWNIENNISYE&ENIGING

Lo" - ' .  ? d.  f , .  l .  r r i .ad J.  P.  Ropl , . .  Del :

zjjn te koop. lDod gebrek áan plaats in de vorige uifgáve van de
KOFFTECONCERT lwegw{2t h er alsnog dê u rslag van dp onrángs se-
Op kernisdoác 2? okrotr-r zal he1 [opje kolfie inln@dên .rubkMp,o\ Nlnap?en van llwnlennisver
het MaáslDdcenl,rum plaats moeten malen voor lgn€Dg LrsLoo: Junroren B (geboen vdaf 1962)l
een slas biêr. I d€mes enÏêr' uacorren GovaêÍ; heren erkel: Sjenefen sl6 bier. ld€mtr ênÏar' cátorren uováê"1: herên eo.kêl: SjenC
Z.ndagmorgen van 10.30 uu lot 13.00 uur vêrzorALtnovens: oamês dubbel: Ame Marie GovaÊrl ên Lj-
de Maasluá kaDel uit Etsl@ her Fdihschoomn íltisn HuveneeN, heren dubbet: Coen Wirrraecken etrde Maaslud kapel uit Elsloo het Fdihschopoen inl nsn-H-u-veneeN' heren dubbel: Coen Wirtraecken etr
het MaslDdce;trw. 

_ 
l Gé Gobbero: €emened dubbêl: Monique Dirx en Mdc

DISCO - TEST|VAL l(jováeÍ runden.A {ceboren vánaf 19S? toi 1961):

-,,_ | dames enkeL: UdolFn covaerl, die als winnarês vanlijdens de k€rmisdagen al in het Máasled-^-.
ee; grcots ops€zet D"isco-F6tiÈ1 pra;is ;f;á;;:ïË; I g:*p I ook in dez cátesorie mocht- meedins-eni he-
top iisc JclËys zulên tjjdêff aé a"ie aae€;-"JÍlx r dubbel: càrorien
rsi00 uu non-siop nuzie4"presentoen van áá oo";lg ir eren. dubb€f: Jqcq
ste praak. - -- - 

lÈ r L ,, ,, . LI -.. 9- d-tlbPgli garilielste plaak. l ts \ l  '  . ' , . . .
J. P: Ibeks un Beisië, bekend vo de radio (B.R.T.) l: ,Vr--.1' \J v- á-i* )ren: dames enkell
ondeq de naan aaóoirr .n d; praarsêrijke D.l. i;li / hsi:"f"5:t,-*:onder de naan aaóoiy .n ai praatseli:te o.l.'Jó13 I heren enkel: rlhr'
van henen (John Á co co) tirén d.**i;;i;;,il: c Jod< en mèe1..
k;;dt) ,oo; t'; ."ti"i"e *-"". . - - . lg . .i .\ j:li:,.u:"nf::: :;

oncer oe naàm Ánrnony en de praaEêrlke u, J. JstD
!àn Iaenen (Johr Á Go Go\ z l i ' "n de Rr"Le d\ondl i ,
(zondagr roo! hu !êkenmg remen, t c
De màddàs- en rle .Iirsdosavonrl zulen * I or.tl) L: ' - 

r.a ) v cubbel: de haer en
redèrÉ alond àchter de Dscol.Jè1 kohen. n.l. de too-l',', - | í 

' l
D J. -{ntionr Farker, vrchr ro Spr.jt, ra rjnll 't bcstutL over 2

Í  D p^- i - . .  . - l l r  xár! 'oor reeds mel
.Fg6'€Ttt-ri€'P trt;'*"vo*-ioèàeà w"et' ucl* e is hieriloor in ile
15 jaat en de entEe op de zondagêvond is . 

- 
h^l Ë. . -. Idmre:w.-"..q teucdleci*uit Els_

'!'nq^rLDE 
op.oEp l',:"1"* ?:.-'ïi!"li"" -'":l-t:l9l:",'T Iii"i"g.  Ihed.aasi  J65._ pe. ,á3r.  Ànmelden kan xLeh zicÈ

:",:j::.,.:l ,,1:t:.,::l:t",.-a,,::g:,-":'-*l:l-_o- | b,r_-rÍe;. Kàbo. i\4,ih. de n,li"Ài"*t 1? Drsroo, tei.zodocndè re komen lor €en ietqerkje met allerleilati3., , , r1 c,r . r , . , l4r?J,  L Bosh.ioros - i  hq ouo E. ' .@ l ! .  1u ro" geen ooL.r !"  I
den succcs. wil Den echiêr iot een ácaeDrabel wê.kluoD, v@r het aíjket ,,wat d teeft iD Ebloo,, t|t têden .-c. '  s  \^  r l  " -n á. ,  epL. oFl  wFÀ I  I  oDv v@r rer aIDk'
komel oan zul |pn er Êfrr  noa ree. w L óo" rer be l  lêv.rea op hcl  adr6:
schikkine gesteld moetên aoden. Feeft U oude u-l L. Bos.4 Bu!s. Fredrixstlaat t! Elstoo
sichten van ]11s1@ vm voor 1930 dan vraagr hcr or-l Uiterrijk vóó. rondasDidatag l2 uur

PoGlieÍ- sn fiÍuidGnbed]iiÍ

,,LaBg gezocht ên êindelijk
hebt U het gevondèa......."

Voor hêm oÍr voo! haar:

Han's Hair Shop
Wolfeiad€ 18 Bêet (L) - Tel. 16t3
Beh. liefst op elsprèek,

Woiden Uw armetr te koft?

Datr bent U hard to€ aarr eeÀ

Ieeshníl
Juwelier - Goudsmid

11nans rcTnu4ens

PEDICU
kousen, ed
B€handelir

MeYr. M, T. Nl
St. CrthariLlrlr

R,EEBOUTEN - TAM KONIJN
R,AGOI.]"I MET VEEL VLDES EN

CHÁMPIGNONS

SIPERS. DE BIE
, StatioNstraÀt 140 Ebloo - ToLfooo 2?tt

Per iaar j.È
DieÍstal1í

UGlreTGl

!a$G[!t[rt

f.mill
Ja, U ZIEI 't go€d,

't is een b.il van optièk Lucir

optiek .Cte*z
Bulg, Jsnss.nstrart 18 B.êk - Icl. 1330

voorgoede AUTORIJTESSEN ."".

RijsChOol Frisren s. Maenenstraat ?? Elstoo, tel. g61r

mtuurliit van:

Stationsstraat 20 Beek (L.)

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 24.10.1974Disco in het Maaslandcentrum?!Inclusief de voormalige Utopia dj en vice-voorzitter Jan van Loenen?!Met aangepast verlicht bedoelde men destijds dat 't pikkedonker was.



MAASI,ANDCENTRUM . ETSTO

(ERMIS met I Anthony Parker * Jcrn
f Victor v. d. Spiik * J. P.

vqn Loenen
Roeks f

I

t , r
"vc.1 v.i Lii:_

I

21 t<,  ra1 l l

Stationsstr.4S }-rs,.-, - )1. 104?
Land€liik erkead lnsiallat€uÍ

TE KOOP: TAFEL +4 STOELEN, gepoelitoeral z.g.a.Í,

Voor alle
(-  r  (> ' t  l t  I
óoua, J-uDet' en uluvwef!?ctl

naar

vierer oprcnlcn i;i}ïË.à*ïiVoo! Urtr GEBOOBTB-EEBINNEDINGSTEGEL eoor
Uw BABX, b.l oÍ robr{il:

J. M. voacleÊ, Pl.6lorlgtr. 18 NuaU têL (lx&t) u48

Mijn dank aan

Autorijschool GOMMANS
voor de uitstekende rijlessen en de verdere bepelei
ding, wêardoor ik voor mijn examen de lste-keer



dÉ'

22e Jaargang - No. 5?3 Verschijnt elke 14 degen huts aaa huis ia Elsloo, Meers, Nieuwdorp en Wáalsen-Gêulle

Uitsave DRUKKDRIJ KNOBEN Elsloo - Iel. (01402t 14 75

TfrrtG\rrrJ%tn
Advedentieblad voor Elsloo en omgeving
Advertenties vtordeÀ aangenoBÈn tot uiter

Wat er lee{t in Ëlsloo
I]TOPIA
Jonge.èn.entruh Utopiá heêJt haar prograhma voor
dc màanden novehber en dêcehber voórlopig áls
volgl sa!!ètrgestéld.
VÍjdae 8 novetnber: l'ilhcyclus - Booreiland X-13:
sparning èn sensatle in een thriller van Micheal Tuch-
trer naar de bekêndê rcmah ván Alister Máclean, een
ademben.mcnde avonturcnfilm m.t o.a. ccn tvinlig
minutcn durcnd. achicNolaingsscéne: aanvang 20
uu; cntce .i1, Woensdag 13 nov.r elpee-kaíee.
Zaterdae 16 nov.r en optredcn in Utopia-gebouw van
fantastics pubrcck ( gezelliee Ïolk-solirock, nà-
tuu.Ujk clcktries) lormatie Binsley Schwartz. Be-
kcDd van alle e.ote popfestivals, o.à. Meerlo en Bi1-
zen. Aanvans 20 uur ên êniree slechts 3 eulden ! ! !
Woensdàs 20 nov.: 

'êderom 
elpe'kaffee. Vdjdag 22

nov.: Fil4yctra-hiei tè versmadcn, dc rocmruchte,
nog stceds in de rulatie zijnde film The Godtather
n,ro. ,  \4:r ló.  Brando. Wopnsdas 2? no!,  e-pee-
kalfee. Vrijdas 29, zarerdag 30 f;ov. cn zondag overdag
Uroo !  p.  'Lt- l  . . r  .n.  a n 

'  
vr lu! t ieheke.d voor dê

metie", r*e'. woênsdas 4 oec. elp"e-láÍeê. Iederc
donderdagavond gespreksavond over de mijnen toen

Vrijdag 6 dec.: optreden in Utopià-sebouw van NÈ
derlands enigste grcep die zonder elpeê of singel toch
in de vaderlandse ,,pous" door&ong en in Oor pa-
sirderol .  a l l rkr .en n.álde. rem3nd mePr oi  h i .der
àan3ai l .  ea-r"  s I  uur:  enrt 'e r3,  vntdas 13
december: Iilmcyclus - de James Boad klassieker
Nictrr ftom Russia vith lovê- Àanvane 20.00 ua; en-
tre Jl, . Woensdag l8 dec.: elpêe of fotk kaÍf€e.
Vr i io!g 20 oê-.  F ' lm.y. lus ' Ihe P,^êidoa Advea-
rufes E-n árort  r .  n l i lm :n de rr .n i  an d.  ge.chi+
denis và4 de Titoic. Eotr€ê ên áanvane zoals alUjd

MAI{DOLINATA
Na eea oniDgs gègeven succesvol concert in Lemi€rq
verzoret Dandolineverenisine ,,Manalolinala" op zon .
dag 10 novehber aànÍaande tjjdens het koffieconcert
in het Màáslandcêntuum voor de muzikale nooi. De
aànvans is gesleld op 11.30 uur.
Vedêr neèht Mandonlilaia op zondae 24 novembêr
de--l áan eetr conccrt tc Ililforth (W.Duisllihd).
BeLrnr js l ( l lcrd(n vrr) f  l ( r  lnLnlr ls.hrt  kunn,,n zrh
Dolr  i .n r l lc  iL id.  oDr. , , ,v(  n bl i  d(  v(rr ' r i11.r  dhr.  I ) Í ru i -

Grot4 kêuze

\if u.r1"-,1t-t-n-'

cf , t I  1P7

Lwrr. . ' t ' -  v r  r tvyt t? l l

Annastràat 3-5 * Geleen

Yisu

Daí U ccD I

SPECIALE KORTING

fluminium
r0nnGsGhemen

in 4 doek kleuren

iluminium
ialoezielin

in 13 kleuren

M€X graíis montage

ZONNE'IIERINGS.BXDRIJF

Ti l lmanns
Brusstrqat 5 B€ek- Tel. (04402) 25{0

Ook Uw àdres voor verf, behang en glas

leinel

Het Einde 4 Cli

,,Lang gezocht en eindelijk
hebt U het gevondcn......."

Voor hem en voor haari

Han's Halr Shop
ItrolÍsl|tde 18 Beck (L) - IcL 18?3
Beh. lieÍst op alspmak.

Jq U ZIET 't g@d,

't tu e.n bdl yr[ optiek Ludá

optiek -Orc.aaBurg. Jalcs€nltrrrt 18 Baok - Icl. 1330

Kunt O

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 07.11.1974Weer 'n puik programma!Brinsley Schwartz was toen een hoog aangeschreven Engelse band.
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àireelee"nl"e:d /ullen be.rJur en lrdên cê.eprêren

ï'";."t9'J:1",t' :i.J;"" erke .r, ranJ"re van de Erv
Ë;'";;;*;"p hêerr nosen onLváncen.om de 
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*:y,i:;,'":::l,i:1":3"'ïl"i'ï3'i',if i':"'*;::
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?.45 u. gest. jrÈ '

t ST. AUGI

ZONDAG I dec.:

t 45 u. v. Mathie

Albedgs. WOE\I

12 dec.: '/.4b u Í

VRUDAG 13 de
2-30 u. pL h'rst

DAG 14 dec.r ï.4

zoNiÀc 15 dd

10 u. v. Hub. Br

DAG 1? dec.r ?.4

r;Íiendên. woE!

rum" H. :- v. .
DÊR-DAC. J dd

20 dec.: ?,45 r.,'

Iard; 3 u. Pr. I

Everae$. À1l
mans'Smets; 3
Eabêts; 18 u bi
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Ailuerteerde
Ons laatste numm€!
schijrt dil jaar oP 19 d

Kelst- en Nieuwjaarsà
MAANDAG 16 DECE

Het eerstvolgcnde nur
schiint ni€t oP 2 ialrua
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Notitie
Wegwijzer 06.12.1974Elders in Elsloo eten ze pasteitjes, saucijzenbroodjes en toastjes maar in Utopia balkebrie, erwtensoep en huitvleisj.....
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CULTUBELE R!
De Culturêle Ra

lo1.',lL''r*

r , t  ,z t '1 lY

Op dea avond : den
or.r de taal<vpr---...- ali'
re '  en c l ie àán d'  run" ' ionêr:s"e_ Cêqeld zoudea mr
ten woden- Verder zullcn nos argemene verenurngs_
zaken ad de ordê worden sesteld, zoals aDsprake-
l i rdneid rechrspêr.@ni i  kfê d ê .  De avond zl l  ge-
h;udên wod.n In zaal \ ránkÊn a.al de Juliancsrráát
€n beaint od 20.00 uur.
De culturele Raad nodiet elke vereniging beleefd uit
en booor oo 4h roràle opkonst bêt êlke \êreniging
een atvaarfueine. Dê lorrleden Tullen njn de heren
IJ Hêmekens. M. Schmeitz en lL DirkR
I}E MAASGALM
OD rcncleÊ lJ decenbêr a.s. zal het ,,Feest omi(é 73'
námens da Els los" b"\olk ina aen ae fárJde De M! 'y
salm de nieuÍ.e udformen aanbieden, voor de leden
ian Íanfare en drumband. Deze ambieding zal plaats-
vinden in het vercnieingslokaar zaal Lenaerts, Stations-
Ftraat om 13.00 uu. In verband met dez€' feesteljike
aángêlegrnhe d zul lca bê. luur .n teden Fcepiëren
vàn 13.00 tot 14.30 uur.
Voo! linanciële steun velke de lanlaÍè ván de Els-
los" genFêrs.hlp h.eÍt mogcr onrváneen on de ád-
s.hàl vÀn deze n'euwa Dijormer nogelÍk le háken,
bicilt de fan-fare tavonds om 20.00 uE àUê inwo-
ners vàr Elsloo een erote dansavond aan m zaal
LeÈaerts. De muziek woldt vMrgd doo. de J.P.L V.
band etr de toegang is vrij.
Op iwmd. Lprsrddg zal Dê Máasgêln meL joncereD-
sro"D Escotm Fe. (êrsrconced sevên in cle St. Au-
tustinuskerk. Aonváne 15.00 uur.
óeu- sllrur,ta-rrv
Oo atêrdaE 28 d€cembex zal er ia het Maasledcen-
tirm een aamsimuliam cic cespeeld worden door
oud-wereldkamp o"h dammen, de Rus Koeperhs
Tictens dpze àvóhd zullel 2s thuisdumêrs .n 25
clubdammers teqelijk tegen Koepennan dallmo (dus

r<oê@rma ui ldê in 1975 dê huid ee wê,eldkmp'oen
s,biands u d"!cD voor dÊze t i re l  Di t  zou rogpluk
zrií door de ov.ru nnhg op hel r'ándidarcntoern@i
oó 14 novehber i.l. rr Trftis (Rusldd).
riuisdammers dià am deze voor Zuid- Nederlald
uieke smulLraawedír'jd s iu"n deelnenen. roe-
ten zrch oDse\er \óor 20 decpmbêr ia het Maasland-
senrrun. Èure. l\4áenênsÍ áaÍ 45 tc Elsloo HeL ih-
sc ' r f , i fÊ; ld a J-2,50 di"rr  b. j  opqJv" bê . i  lJ  rP $ordcn
De eanvang vrn dc drnuvo,'d ,s 20 00 uur'

die hem misien. 's Avonds aairgepaste ontmoeíngs-
avond. V.ijdàc 2? deLember: Sran van he! jaafiijks
lerulkelende Flrmlesti\ál, Aanvang 13.00 uur en ên-
tree 1 sulden. 's Avonds volet nog een verlassine
7,àtqd.eá 2E december: I?ule firhmiddag voor de
schoorieirsd van EJsloo. Aalvang 1400 uur en atêt
helemaal voor niks.
OPENBARD BIBLIOTHEEK
Hel I.V.N. afdelinc Eisl@ oreanisedi tn samenwer-
king meL de Oppnbde Bibi  o lnê-ek Centrale en de
die;sr propagoo 

"n tenLoons "UinCen vrn de P!o-
v:ncirÈ Bibtotheek Centrale een erpo$Lre ir d< bi-
bliotheek. Dezê expositie zál bestaan ut aÍficbes'
li eràtJur en opcuêILe o:clpn over hel thema ná-
r-urbe*hemirË$ducà l,e. De te4iooNLelling wordt op
la d".ember eeopend er rs d-ana sêduode onge-
rer r m&nd voor iedeFen saus loegankelijk.
ln de alg. Lopen madd we,ded-4840 beken uLge-
lêênil, oo I novmber wás het t'o€keÁ b€zjl. tcge-

"o-eir 
tót e0oz en was het amtal ledeÍt gestegen toi

949.
KTDNEN
OD 1. 8. l5 en 22 decehber orgBnlseelt SV Haslou
éiote kieiavonden in zaal FEdrix, Kaákstraat Aêr_
;eE 20.00 uur.
ZIEIÍENMIDDAG &OODE KRUIS
Zoals in de vorige urtgave vÁn d1t blad Feds vemeld
.Lond orsaniscefl de aÍdelinÊ Srein-Els,oo-Urnond
van he! Boodc KJDS ter serecenleid van hel 2o-jaÍig
baEe een /r  kenmiddre h hel  Maáslandcea-
t.um. In de vorise enkolaLghe vo dezê mi
dia nl,,íc vindl no z.ndaq 15 d4ember a,s. vmaLe plaáts vindt op andêg t5
tot i8.00 uu. is êen klein misverstanal geslopen
Welkom zijn álle zieken, jÍvatidên gebrekkigen.en
hooe bejaardèn. Met alle respect voor de r'eJaalden
o à"e arie oov"neenoende gere€nren is deze middac
,n. h niêi brd@ld als bêraddemddas Doo! he1 hogêro.i ni- b<d@ld-als bêraddemddag Doo! het hogê
lonlal  eu drr  orgusáror isch op óén midi laC b;el  te
toch niei bedoeld als bej
iinraL d orr orsusáiorisch op Àén midilac b;el te
vêrwezenl rken zirn. HeL Roeê Krrs hdd náasl zieken'
Náliden en ceblekkisen deze middag

diP eên dGdanis bos€ levoor mersen die een
€ middag opgezet ook
s trog€ leeftijd hebben

beleik dat zji ill mindere mate aan het maatschappe-
liik leven kunnen deetnemen, mênsen dle vanvege
r'iu zeer hoee leêfrld roch ál veel pidieriSe kanter
van Oit .v"á n oeLeir onlb"ren. Mensen cle dus echt

&ï:,íïï'"ïrí# r""-ere d,c erders in verplee&'di-
: ,^ i^-"  . , - - r - -"n 

- ,^.dên 
F,hi l ic lêdên \án dezenrLken veal"ecd wo dên. Fámiueleden 1an

mensen vo;dên verzocht, evênwel hiervoo! zorg te
oiice". ope"vg"
;;;;b.;'J, .re vorsêb@ adressen: Ejsr,oo:-rh F!e-
àii*, p""r. ririrto-".r"*r s. tel. (04402) 

-rl.q! 9iS9,(04402) 25 64; stein:
E tel. (04495) 2455;IÁi 'aa"o.^"o"e,  wi lheLnjnapleh E tel  (04495) 2lqqi

UóonO: ftr.-Ihops, Ivlautil'slraal- 64 (04495) 1359

LFEESTVIE&ING N.II.V.
It" trei p."c.*, vr oê JaaltLs leru gkerende- IeêsL'
; ; ; ; ;J; ;^  o" 'ndu.r ' , ' 'bond N.K.v.  ên d.  N K.v.
l ' . . ' * l  "n r :  r ' . l  'É ? . ! \ '  r " l -  r  I  r '  rn ? 

' ! l  
IÈ ' rvr{r '

Itruon hor È(iluu! rn vurburrd Drur do tllJlcndo onkor- Hqrtel

Í MARIÁXDBK g,SLOO t
Priester van de we€k:
Pastoor Gulikers. Balldkeftmiekesstr' 2, têl. 1457.

ZONDAG I de.: 2e zondag van de Àdvent: 7.30 u-
v. ouders SLasen-Dolsj 9 u. hetn. v. Berbala en I'rans
Peerb@ms en ouders (Herenk@r)i 10.30 u. jrd. v.
Flans v. Mulken (kind$koo!) r 1145 u v kapelaan
HoeberrchLs v.d. Bêráadenbond: l? u. jrd. v. Iff-
b€cL v. Es. MÁANDAC I dec.: 7.45 t! g€sL jrd v
Al1D Muia Iéonie IéDssen-Penders; 19 u v. Peter
Fredrix. DINSDAG 10 de€.: ?.45 u. v. Pie Pluisi 19
L. ird. !. Ja^ Pamen. WOE\SDAC 11 dec: ?.45 u.
. ;ud. de ver Dric"sen e1 Miná: 19 u. t. Severinus
PriD{s. DONDERDAC 12 dec.: ?.45 u. v outl Eber-
soi_-aours "n TiiÍEns-Srepsi 19u v JánÏredrix (Stá-
rronssrr.r VRUDAG 13 dec.: ?.45 u. O Lvr.dienst v.
Kaoeiun Hoeberrchls: l9 u v. HuberL Achren ZA_
TEiiDÀG 14 dec.: ?.45 u. v. Peter Peters; l9 u v.
Nic. Éub. Vranken.

J,H.M
KAPT

De ee
jarenl

Priester van de week:
KaDel@ Be* Juueastr. 2, tel 1488.

zoNDAc 15 dec.: 3de zondag v. d. Advent: 7.30 u
v. oud. Stssen-Dols; 9 u. hem. als jrd. v oud Steps-
Jmsen rHeren}oor) i  10.30 u.  v.  oud Ri imê.s-Xuvl
(Kinderkoor): 11.45 u. v. Piet ên Abêl Drênt en hun
hoederi 1? u. 1sm. als jrd. v. Gêltudis Maltens-
Dautzenbers. MAANDAG 16 dec.: 745 lr hgm. v.
Peter en Ama Thoma$ên; 19 u v. oud Schrasser_
Becken. DINSDAG 1? dec.: 7.45 u. v. Leo Pelzss eÍ
oud. RófrêB Rur li 19 u. v. Karel Bonekmp. WOENS-
DÀc l8 de.. :  74s u.  sest  j rd.  v.  Maria Bdbara
smeets- Martens en lheodorB Smeets; 19 u v Eli
sabeth smeets- Frcdrix. DONDERDAG l9 dec: ?.45
u. Eesl- rrd. v. Cá h{ina Wouiers-Slinen; l9 u boe_
Lev-ierms en H. Mis v. Pre KDoben ViUDÀC 20 dec :
?.45 u. iesr. rrd. v. Msrla G lis*n-Auttenj 19 u. v.
Mària E-iisdb. Janssen-Brorens ZATERDAA 2l d*.:
?.45 u. e6L ird. v. flenn Houben: I u. 4swekend. !
ChJ:s Elerá;$r 18 u. bie.htgel. l9 u v. oLd Jans-

t ST. AUGUSTINUSKIBK EI.SLOO t
Priesid vm de vteek:
Pdloor GuLiLers. BanokeramiêkdsstÍ 2, tel 1457

zoNDÀc 8 de(.: 2dF rcnclaa vu de Advent: I u. I
Hukrtus Muyzêrs v. e. riênd (Dameskoo!): l0 u
,m v- HuberL Á"hLen (Srhoar '  MA NDAG I  de{ '
?.45 u. v. Malhieu cn M. Lerosen! l9 u. v. Jo Cou-
ml$ bst. d. vrienden. DINSDAG 10 dec.: ?.45 u v.
oud Odekerken Ên oud. Dols; 19 u. hem v MEth:pu
Atbàriss. WOENSDAG tI dFc.: 7.45 u. v Servaas
LeDsse;-Niisten: 19 u. v. Piet Gijbbcls DONDERDAG
12 alec.: ?.45 u v, .rac. Mevers (van kindcren cn kl
kinderèn.); 19 u. OL.Vr'dicnsi v. Chris Evoxc.s.
VnT,IDA(1 l3 r l , ! . :  ?45 rr '  v  ov.r l .  ! r t r t  . .n foDri l i ' i
z , : l lJ  t r .  r )1.  l ruwrl Ikstrr iH t , i  v  h.  brui( l rDrr i r t  l  i |k  v
Iá.nÍn-in"r PolÍrr: llr u. v. llub tlrcroru, ZAÏli:li_

Jos va

Eigenaar
Notitie
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Zalig Ke$tfeest en C€lukkig Nieuwja€r

r1i f , , r( ' l (orr l rr l {  nr '  1034?l l : l  l t ' r r  nf lmt 'vIn dè [om' '$nlË
BIsl( !) ;

'  r  laste van do gcmccnl( '  zul l i 'n ui l '$ lrr i_
qedaan via ecn door bcgunsligdc op lc

vJ.1 ?-i-{'* rf siroinstellins
t 

l,o. alecember 19?4.

,1 |  6 ) .1 !"*e" ' r" .  e" werhouders voornoemd'
' I Lecrctaris. De burgemêêster,

l. l.--""" MÍ. M G' N' Sehutgens
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t1JONGERENCENTRUM

UTOPIA
wenst iedereen
prettige lrerstdcrgen

een
minder beroerd 1975

LILIAN - L]NDA - LIA - NEL - NELLY

MARJAN - RIA - GONNIE - ZUS

JAN - FONS - THEO - MÀURICE - PIEKE

JO}1AN - JACK - JACQUES - WILLEM - NICK

HUB - HUUB - HARRIX - FRANS - FRÀNSJE

JAN-NICO-HENK-JOHN

Aan onze cliênten, \,'Tielrden en
beÉunstisers wensen wij een
ZJg KàrstÍeest en Gelukkig NieuwjaaÍ

Dealer van Scaldia en Lada, tevens Vespa bromfietsen

Gcrrcrge MeYers & Zn.
Koolweg 75 - Elsloo - Terefoon (04402) 1088

ltAASlAtll-
GTIIÏRUIh

ItS100

Bestuur en rnedewerkers

wcÍsen U allen een

zalig Kentfeest en een

voorspoedig 1975.
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RED.P(
behqn
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AFSTOOMAPP,
GR,ATIS.

we bezoryen sll

DROGISIEB

Zálig Kerstfeê!

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 19.12.1974Een typische Utopia advertentie zullen we maar zeggen.....
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