
êon luccêi D. avond wêlrl bêzo.ht door eer 7!-ta1
pe$onen vertegenwoordigeB van een 40-tal vereni
gingen. Het besprokene op deze ávond was samen-
ewat in een stêncil dic in de paua àan de êan,
wezigen wad uitgereikt. Dêze sfencil hmdelend ot€r
de taak van vooEitter, s€cretuis en penningmeeÊtêr,
verzeke ngen, rechtspêrsoonlijkàeid e.d. is nog vêr-
kïijsbaar bij de seoetaris vm de Culturelè Raad
Elsloo dhr. L. PeerbooN Mdkt 14a tê Beek tel.
(04402) 2768

UTÍ)PIA
Hei progïêlÍmá vtr Jong$encehtnm U,opia voor
de maand janua.i: Vrijdae 10 jaÀ: Concelt ve de
nieuwe rigelse formatie Slowbone. Slowbone rod
vaD 9 tot en met 26 jan. in Nederlmd, België ên
DuitslaDd. Tevens release van bun dede sinsle. Het
optÍeden b6l€ar uir lwêe sels van ieder 60;inuten.
De aanvang is 20 uur ên de entree J2.50 en dat voor
eerl €roep die het mialdênhoudt tussen Status Quo
èn Uda.L Heep. Woensdêe 15 jm: mpeekaffee .Vdi-
das r7 jan.: Conceft van de befmdè Nederlandse
fómatie GaldyrÍ-in die onlangs nog in NedeÍpop-
zien te bewondoen was. De goep speelt een soort
muiek die zijn pláats vindt tussen Roxy Music, East
oï Edêí eD Mike Oldlield (tubular bells). De $@p
kreeg ontzetteÍd goede kitieken o.a. in de muiek-
kmnt Oor, waadn ConstDt Meyers spIak van eên
,,pdma debuut", de sIeêr, de uitvoèdng de kwali,
ieii var h€t spel en de weNetrde show màken dat
we Gátaxy-'Lin als eeslaagd mogen beschouwen !
Galaxy-'Lin zijn: Dick nemêlink: sprlm- en te-
noNx (e:-Ekseption). Robbie van Leeuven: mm-
doline (ex-Shocking Blue). Peter Wassen@r: bas en
v@alg Pet{ Rïnvis: drumq gongs en tubdlar bells.
HuSo van Haastet. mandoline m vocals" Rudy Ben-
net: leadvocals, percussion (ex-Motions) Wees op tijd
want êr is geên vooNerk@p. Let op de aÍliches.
Woensdas 22 ju.: Elpeekaffee.

DE SÀJELAIR,E
h een eoed bEzêt MaaslandceDtM werd aterdag i.L
Prins Gerad II, Gerard Beckers uit de Burg. va!
Hêesstraat 16 tot 23ste p ns van de Sajelairè uilse-
ro€pen. E€n keur van artiest€n waaronder o.a. Pielle
Cnoops, de Hoensbro€kse HoizareelÊ, de 2 Bdk uit
Kerklêde, H. Vaassen, de ridelit3s €n oÍ4 Hofkapel
zorgden at voor eeD zeer goede kamavalssternming.
Prins Gerad II en de C.V. de Sajelairc zal op zon-
dae 12 jaí rccepiëren in zaal Yranken àan de Dikke
Stèin, van 11.11 uur tot 13.11 uu. Zondagavond 12
ján. vindt er in het Maaslandcentrum een sïote
Beierse avond plaats hei medewerkine van de C.V.
de Kuulebieters uit Ulêstfáten, C.V. de Koelekóp uit
M@A, de C.V. de Katers uit Holtum en de C.V. de
Sajelate.
De muziek i\jdens deze avond wordt verzorgd door
onze Maêslandkapel eÍ de Katerkapel uit Holtum.
A.nvang 19.30 uu. Entree wij.
Op l8 jan. vindt de €mte Jeugdzitting mei uitoeping
vm de Jêugdpriis 1975 plaats in het Maaslandcen-
tl:m. Na aÍ1oop van deze zitting is er Jeugdbrl. Aan-
vog 14 uw. ritlee 1 euldên. Op zátedag 1 íebr.
houdt de kmavalsver. het hàditionele Au*t wiÈ
verbal in zel Raevd, Státionsstráat 108. De huziek
is vu de Maaslanilkap€l eD het duo Piet en Hemy.
Aarvmg 20.30 uu!. Enbee t2,50.
Op 8 febr. hi$eninstallatie van plins Gêrard II en
Jeugdprins in het MaNlandcentrLrm,
sluitend Pliruenba.l op muziek van ,,Ibe Àccords"

20.11 uu!-ecn stote'(arntrvalszlttlng tn'hêt Pàrochtê-
huis met medewelkins vàn: Frans Neutelincs, Jubel
Schings, Marina, Ema ván cèlweD, Z€í Diederen,
Harie Vêassen, Buut Gen Xni en de Mee$er Hof-
kapel- De ehtrce is 4 gulder. VooNerkoop van.Í he-
d.en in Cêlé ,,De Sjoêster" à t3,50. zatqdae 18 jár:.:
Pr:ns.bá, in de tàntare 4al mer uiFoeping vd prils
Kêmaval 19?5. Aánvang 20.11 uur. Zondae rg je.:
Vereadedng van ale buurten in Csfé ,,Dê Witte
Bórstel". Aanvarg 11 u'rr.
zateldag 25 ju.: Groot Au1iti-Wieverbal in zaal Maes-
sen het m@ie pdjzen voor de auwe wiever. Olkst
Freddy ea Jo. Aanváng 20.11 uur.
Zondag 26 ian.: Installatie vu Pllns Kardaval 19?5
door de buigem€ester in het PrinsenloÍ. Àa]IvaDg
15.11 uur. Vrijdas 31 j&.: K.A.v. Karnàvalsavond
in zaal Maêssen. Orkêst The Miklry's. Àarvang 20.11
uur. Zatedag r febr.: Pdnsenreceptie in het Prin-
senhof met medewerking van de Mêêrser }lolkapel.
Aevang 20.11 uu..Zondas 2 fbr.: Groot AuFt-lliÈ
verbal ia de fanfarsaal met seer mooie prijzêd v@r
dê auwa siever Aanvans 20.11 uur.6irerdas 8
fêbr.: Grole Kamavalsoptmhr d@r Meers. DeeÉe-
nen kllmen zich opgeveÍ tot eD met donderdag 6
febr. in Café,,De Sjoester" MeeNereindstlet 31 tê
MeeB tel. 1428.

IíENSHIR,O A}Bé
zllerdag 28 dRember j.l. gingen er w€ zeven iu-
dorês vs Kpnshirc op exàmen in Hêerlen, vraàr
árs exaninator fwgêerde dtr. À Kr'tstek 4e dd
Budo-Counc:1. GeslÁagd voor de 6e kuy wirte b&d
waren: Eichàrd Hooft, l.ilip Jansen, Silvia Schêpaq
Roger Bouls en Ludi v. d. Spoel. cêslaaed voor
dc 5 ê kuy gêJe band Jon Ru,I, Iaon Chapin.
NieL$ê lêden váráJ B jaêr kuDen zi.h opgeven op
het volsendê adres: Consr. Htrveenstr. 39 È.Elstol;

Lengtes 2,?0 m on 4,20 m.
AÍeehaald ll ct kortiÈg p€r rnr.
NAMBO PBODT]I(TS{
HISTOR VDEVEN
M. SCHR,EURS-GOEBGEN
Heirstraat 40 Ekloo, tel. (04402) 19 83

f r tvB f  t !

TE UUUR CEVB.: geteet ol sedêettelift GEMEU-
BILEEnDE WONTNG op JAA-R.a,qSls.

* voor bc8
]t thcorie,
{ halve of

Inlichlingen: CHI

Dor. Versch
Teteïoon (0,{

Babobanl
lUrq *12-ue-

oÍ 0t . '? l í
IUIMING lDecr

etrvr-rrrè koopjes
n.l. van 10 o/o tot 50 0/6 KO8TING op
alle NIET-AFGEPRIJSDE aÉikele!.

Mo D EH u 
" J.  PESCH -VAASSEN

Stationsstraet 10? nsbo - Tel. 1194
Depór stomen.

Aanvang opNiming 16 jánuari a.s.

LESSEN ",*
E. Maenenstràet 77 nsbo, t.l. 3644 werkeloos toe

Bouw met hout aan Uw toek,
PARANA PINE SCHROTEN
WANDPLATEN vanaf f 6,98 '
ISOLERENDE STEENWOI,I)
3 cm dik Í 2,80 per m2.
Bovengenoemde pdjzen zijn t
Op maat gezaagd en geschaaÍd
Op vurenhouten kepels en bant
r0 7, KoRTING.

KampstÍaat 6, GELEEN-

Niemand ho€Ít

o#oFilR*."
Wathtraat 3 (bij Baanstnat),

rêreloon (04402) 23 89

De Rabobank uoo' 
"nuu*o"-uo 

die bii u passen.

Als u nilt spareÀ kunt u bij de Bit{
van spaarmogelïLhede[ Beslist ile moeit
tr€er van të wet€4 Wit vert€llen u er grarl
êve! bii ons biDnetr.

U kunt zovêel méér

doen met onre ba-!k

Vriidags tot 0 uur glolrGnd,

's zaterdags zijn beide zaken

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 09.01.1975Slowbone voor de 1e keer in Elsloo.Grootse aankondiging van Galaxy Lin



I )orps$lrrr í
Op de B€rg
Julianastiaat
Schoolstra.at

Ílurg. JNrrorstro&t
Ileiveldstraat

Bandkerami€kersstraaÍ
Dor, V€rschurepl€in

J. l r .  l l . .Dur i .  Zrrurbotrs
Itéok€r |(tixllr,thuls
H. Dn{lnr s, SrhocntnÍdol
C. Ddessetr, SIsgNt
G. HouDen, Ctoèníen en Íruifhrhdet
Bruyenbers - v. flc6. Kinderparadils,,rromê
J. v, Hêes liadio. T.Y. Electm
I(ers€Mklrs-Uoubcn, rritÍfe

Knoben, Drokkefij |toekhandel
J n--^ '^-

Oug de volsende i ï .dr1-r,n', .-
ct-z-  r . ru-  [

_"" "" I  I
Èflratel

Jusen en ZD., &ood- en_Bant eíbahkêr
LBtermans, Uuis van cesehÊnken
Th. Eanssèn, De Blaure Dmivcntro6
Hoederokers-RuyL Srijtefij
J@obs, LoodAieter en Sarut3it
J. Collard, Friture ,,Sjelk€"
A]|IEO bdk, Voor dl. Aarlaher
B. Fredrir., Eiiwielhuis Euishouddtikeren
SooDs Heren kqDsalon B€nó
Trous Driessen, CosrneÍi@ DMeskaDslm
SmdeG-DrtesseÀ, Sisaretten en $sa;enhuis
W. Vruken-Winlerrecketl Zuivêt èn Leeellg.
w' Steps, za{dtedel en Sportarrikelên
J. NotteE sth@nlhdêl
lÍooren, Drosistcrti,D€ Heiíleblo€m'
Eussi€h-Sch|grs, Linaqie
V, SgroDken, Goudsmid
Pes4h- Vaasse& Modêhuis
I/L Pos4t\ Sup{:t1ulkt De Sptr
lI. S.hrG€er. Brdio, T.v. bromÍieis- cn djwiêtb.

De kamêval kurnp weer in 't Riek van de
Sajelairc Dat zin de daag, woa op veer,
zonger angs, oos masker aaf kenne zette
en - los van de rompslomp van eedere
daag en zonger zórg - kènne loate zeen
wie ver \rille en kènne lève.
Mit gooie moot en moat.
Es getjèrde luuj zekke, dat den iestied
kurnp. dên zal dêze kameval mesjien eine
van oe zomerKarnevab goan weere,

i kasteleins
I hubbe mit hurure steun de vastelao.
I

i vend in Else weer mógelik gemaak:

DDN HAÁM

B. STEEVENS

P. PEERBOOMS

J. FREDRIX.CREMER,S

ZWTMBAD

v. d. AKKER,

BROUNS-VRANKEN

I,ENAEETS

IN DE BRAECK

REIJBSÀET

RAEVEN

PAULUSSEN

MAASLANIrcENTBT]M

VRANKEN

EUSSEN

UTOPIA

Aan sl dees hiero ooze hartelikke da.rk.

l'ltris, Sh{rrU

Hetjthtrijr€D, Br
Rutil, AuÍohandr

J. Jmsser, Rdw

H. Jonker, Fotoh

Wolfts, Bakked
Kieheler!, Z€llbl
Metjels, cararG
v. Mólkcn, IallJ
tuus Debiq Pci

Kraft, Bêp6r!Í16
P. IÁemix DG P

Wat veur wèr 't I
't Sajeldek, "r'ák
in hendj en sai(
Iendj".

Vasteloavend - s!

Del

i
I

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 06.02.1975Toen kon je nog trots zijn op een volle stempelkaart met Kaetelemeziek op Vastelaoves dinsdig....In Utopia was enkele keren de sluiting van de Kaetelemeziek, toen daar nog vele honderden mensen aan meededen. Na afloop lag de hele zaal vol oude pannen en lege haringpotten....
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ud. Wrjnên-Jênssen. DoN-
L. Jên v Mxlken. VRUDAG
'uDen-tteren en zooDi 8.30
n-Lacrou. ZATERDAG t5
n JEnssen en flis. Martensi
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Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 06.03.1975Fungus heeft vaker in Utopia opgetreden.
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JBU&DBEWECING

TradiliegetÍouw houdt de Jeucdb€\^ês,Ds Elsloo in
de paaswek bs& iasrliike bl@henakiie.
Doo! eên blo€nreije te kopen steunt U ale J€ugdbè
wegi4g €n brengt U êvens een stulje lente in huis.
Het b€stuur hoopt dai U alee Akiiê wederom st€ot,
waary@r al bÍ voorbsàt dánk..

trAÀ'DBOOGSPO&T

Het bestuu. van de hándboogschuttdjj ,,Cemoedelijk
en Gêstrij" maal{t bek€nd dêt haar bmen gel€gen
aan ale Geloêsstr. bij het sporttsrejn, iedere zondàg-
mo.8en voor belangsteuêndên open zijn van 10 tor
r2 uur. Voor decenen dje werL€l:ik mer dezF n,ou.c
sporl het schieteb met pjjl ed boog, kennis wiueD
mateq is de mogelijklêid amwezig eens een pr@f-
schot lF wagen. Dir !átuLrlijk onder deskundrc roe-
zlchl. Hien@r hefr de vereniging enkele nooie
Arn€rihaase bogen beschrkbaar. Voolal ook de jeugd
is v^an harle welkoh. De ingang vm de banên i!
naást de insenc van het roetbsllerreir in Ch. de Ce-

IIII'GEIGOLFCLUB ELSLOO

qbbo i6 sinds decernber weêr een vseriging lijker.
O" dê 8olÍbuen brj bel zsembad is he1 noselD[ om
in vercoiAinglveÍbdd dee sporr te bedrijven op de
di$dag en donderdaeavonden van 20.00 tot 22.00 u.
mr kan nen reeds uitkomen ih de conperilie die op
l8 maalt vsr stárt gaat.
Beldgstêllenalen zijn bii deze ios zêer jonse vd-
eniging van harte welkom. Ook at he€fi U Dog moit
zo'n ,,knuptEl" in de handeD gehad. Leden krrmen
in hel rcmêrserzoen ais de sollbad eeoDend is voor
het publ iek.  eFahs spejen. DÊ.oni ibur ie bedjmgl
oíder de 18 jaár J3,50 per máand €n boven de 18
ia8l J4,50 per maárd- Twee uit en gezin bêtalen
s]êchts t ?,50 per maand.
Dè lede! van het bestuu zijn: Dhr. Thieke (voor-
zitter), Me\,.!. Bourens (s€c.etaEs.e) v. Otdênhr-
n€veldtsuaat 9. Dhr. Meijers I pennjbsmeesier 

', 
Dhr.

Ketrmis (baanoomjssans |, Dhr. Posrhrffus (junior-

KIENÈN

Ap 24 etL 27 ilafft a.s. organisee{ de buurtvereni
ging Koolwêg eeD tweetal kiênavonden met plach-
ti8e nrijzen in het Maaslándcentrurr Aàvan 20 uur.

L. Bo6.h
llDt tltltnttt t ttr.rrr\Dr

BUURTVDE. MEBGILAITTÍEB

De B.V. MêIgerdike. organjseert zordae 23 maaía.s.
\ooc de Jeucdrcê ledpl .  d ie geboren ziJn in de jáÍen
l96s r .m. 1970. weêr de i .sdir ionete Paimpaasoprochr.
Deze ootocht die vèrtrckt om 14.C{ uur in de Past.
Wil,ehss,caaL, uord, v@raJcêcaaJr door de íanfáre
De MasgÉlh. Voor de oudere le.ten organiseên de
buuívd. op alerdag 22 me:t de jaarlijkse Íee3l-
àvotrd rn áêl Lenêerts ad de Slálonsskaat. Voor
de dJzikdlê oml{s ns zorgr hel orkesr De Marcabs
Í4 p€rsonen). Er wodt ook weer gezorgd voor een
nêr ' rg hapJe cn ênkele consmptie wocdeA gral is

UTOEIA

Na de pubhkare v& hel Í,hprogrMm voor de
komen.tê mááhdel In dê vorige uit8avp van de weg-
wtzer m hêl sooigèbous, hieronder her berere werk
dat het Jonge.enceÍhlm voor maart, aDril ên mei
b@ft gepland:

Zaíefiag 29 rr@rtr In het MaásrandcentrD Pete,r
hamptons Camel met de ex-vooman van rhe Herb
en Itmble Pie, een fartastische 12 pelsonen Engetse
Íormíie hei eigeD lichishow, dmsàessen etc.
Voo.verkoop 3 Culden, kassa 4 gulden.
zatsdag 5 april: crote Bmderie-Fmmelmarkt oÍ
hoe je her maar noemen wi1t, het êltê bekênde en
noodzakerjjke toesranden- Open lucht en bimen.
Woensdag 16 en dond€rdag l? ápnt: ldopiojekt
mêt ánb-ápartherdsbeweejng Nederlad,
Donderdag 24 ápfll,l, I ên 15 hei: S.hr vêrsstk]Lls.
Op t mei zal Srmon Vinkenoog tezen uit Àigs werk
en evêntueie vngen beantwooden.
Dit álles or 

"s! 
met dê lypische denk- en leehranr

Thema op t mei (dae van de arbeid) met Simon
VinkeD@gi o.a- kapitaal en êJbeid, en he brerg ik
aar ovêl op mlD rezers.
Vrijdag 2 mei: TeI!€ in Elsloo, tringelá.rlals nieuwsre
popsensatÍe Slowbone.
In jànuár i  a l  sas Slowbone in Utopia doch lawege
hêt grole su(s cen irerhàald optrden, maar nu ir
het Maaslándceatrum.
Slowbone is eên bonte mengêling van Status Quo en
Uriah Heep. Voorvelk@p 3 gulden, kassa 4 gulden.
Vrijdag I mei: voor de vele liefhebbers. .. Enge-
tánds rui8sre ên ludruchligsre heavy groep, bekend
ván ,,Mommat rwdd , ,,Our demoD out en vele
elpees .. The Edgr Brcuehto! Bed en ook dêzê
k@r weer voor de *nheidsprijzen ve 3 en 4 euldên.
Voor meer inlormatie let op de atÍisches. bulletins

f'.-, .5 r"i]í

Boek- en kantoorboekl

vENSBUn(
PVzlz,TES

vttn 15 tot 3000 stul

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 20.03.1975Een programma om je vingers bij af te likken.Opmerking bij Camel: Peter Frampton heeft nooit in Camel gespeeld en het was ook zeker geen 12-mans bezetting. Tenslotte: volgens alles vond concert toch in eigen gebouw plaats.Last but not least: het was een geweldig concert van de topband in wording.CAMEL luister hier: http://www.youtube.com/watch?v=ZTVnCyDoQlQCAMEL ontstond in 1971, toen toetsenist Peter Bardens zich bij Andrew Latimer, Andy Ward en Doug Ferguson voegde in de groep "The Brew". De band veranderde de naam in "Camel" en gaf op 4 december van dat jaar in Waltham Forest Technical College hun eerste optreden, als voorprogramma voor Wishbone Ash. In augustus 1972 tekende de groep bij MCA Records, en in 1973 debuteerde de band met een titelloos debuutalbum. Camel was beïnvloed door bands als Genesis en Santana. Een aantal nummers was instrumentaal en de zangpartijen werden op de eerste albums afgewisseld.Het eerste album was echter geen groot succes, en de groep stapte over naar Deram Records. Daar verscheen in 1974 het tweede album: Mirage. Dit wordt gekenmerkt door lange stukken, die de groep deels al jaren live speelde. De Europese hoes van het album is gebaseerd op het pakje van het sigarettenmerk Camel. Er is jarenlang gesproken en geprocedeerd of voor deze hoes copyright moest worden betaald. Voor de Amerikaanse markt werd een andere hoes gemaakt. Mirage was succesvoller dan het debuutalbum. De derde plaat, het conceptalbum Music Inspired By The Snow Goose, uit 1975 werd geïnspireerd door het boek "The Snowgoose" van de Britse schrijver Paul Gallico en is geheel instrumentaal. Gallico wilde niet geassocieerd worden met het sigarettenmerk Camel, vandaar dat de band de tekst Music Inspired By moest toevoegen. Het album betekende de doorbraak voor Camel. In 1976 verscheen Moonmadness, het laatste album in de originele bezetting.

Eigenaar
Notitie
Slowbone......nooit meer iets van gehoord.Luister hier: http://www.youtube.com/watch?v=coWFGH9PYvk



vezámelDg rn tê z ien.
Vána.t 14 uur tot 18.30 uu vindt de veiliDg plaats,
vm Nederlandse zegels en uit de Oeerzeese R.ijksde-
len en enkele andere laaden. Bovendien zjjn er reur<e
veriotingeÍ waêfbij ook de kleine vel2amelaar ae
zljn trekken k2n komen.
OD rÉ t€ kunnen gaan hoeveel gehtere$eerder êr
zjjr bêstaat op vrjjdagavond 2 mei vDaf 20 tot 22
uur gelegenheld tot inleveren en laten b@ken van
zegels iD het Màaslandcentruh. Ook vooÍ ieuedleden
is deze p6tzegêlveill1ls opên. Niet-intekenaaN en
niet-kope$ zija op 11 hei riiteraard
harte welkom om kennis ie haten m€t de postze-
setvdeíden. Àrs voorlopig kontákipersoon feêdt op
dhr. P. Goossens, Paulus Poi.telstlet 41 Xlsloo.

UTOPIÁ
Op raijrlas 18 april drààiên in hêt soosgèbouw van
johgerencenhum Utopia de mti-oorloesÍilms,,Ware
gámê" en ,,De bom": u vindt een atoombom en wat
gaat u doen ?
Deze Jilms w@den vert@nd in het kade! van de
actle ,,stop militáirise ng LihbuÍg:' in sahenwerking
her c le pldarsel tke s êheroep vd deze ácl ie.
Op zaterclàg 19 april is een prolestdemonshatie in
Brhssuh. Op donderdág 24 apdl st€É de schrijveÉ-
siklus met Mischa dè Vleede. Aanvang 19 uur, entree
gratis. Op Eijdag 25 ap i speelt de legerdarische
muziekfilm ,,Gimme Shelíct''. Aanvang 20 uur en de
entree ia zoals steeds I gulden. Donder.lag I mèi:
dae vo de arbeid: sch jverssiklus met Simon Vin- --.1

SCHOLA SA. GREGOBIUS
Dè schola Si. Geregorius hield op vrïdag 4 ap l j.l.
haar jaarveryaderlne. De sccretads eáÍ zijn jaarover-
z i . - l  c ldt  á.o.  dê voleende pun,en verhelde:
Doordat weer dlie oud-leden teruckwmen steeg het
ledental iot 1?. Sáhen het het koor van de Mdiakerk
werd de Requieh-mis gezoqen voor dê ploteling
overledèn kapelaan EoebeÍchts, nadat vjjf mêe-
den tèvorên een plechtige viering had plaats gehad
voor zrln 40-jarig priesLerÍeest.
Naasr de euchuisrrevieringen in de St, Aueuslinus-

5:f "ï.ïS'3.à'É"i1"*dilïïj:i#.HjJ#ffi ïf.TELsLoo'
de de attredeÍde wadnemênd \,bouittêr ilbr. Eu-
sen zich niet mer hêrkiesbaar. Als zjjn opvolg€r
werd rltrr- H. Bonekmp eekozen. De opênsevallên
bestuursplaats verd na- vókisins iaee;onén door GEOPEND:
dhr. K. van Disseldoe.
Pastoor H. Guilil<ss be&nkte toi slot de zaneêB
v@. hun werk 1n dienst van de kerk en was blii dat
hjj op deze voor hèm laatstê jaaNergadêring vs aue
schola ook êen tastbaàr bewijs van erkenning kon
ce\pn In de ere-diploms rd de Nê-
dêrlands SL GÍeÀor'usveÍen'erns loor 9leden, atie
rceds meér dan 25 jaa! zich ihgezei hebb€n voo. de

GEMDDNIEBER,ICIIT
Voor dê go€de ode wodt u legs dee weg mee
eedeld dat om rcdenen van plal<tische aald spreêk-
uur ingevoerd is moeten worden voo. Bur€au So-
cialê Zaken, afdeling 1. De mogelijkheid tot het ver-
krijgen vah modelinse inJorhatie wodt tlEG gê-
.boden op clke vrijd.shorsen en maandagnorsen
lussen I uur cn 12.30 uur. DrurntDst uihluilond n!

Da p eska pr?l_?* J,H l_L kH *,

Mevr. P. A. SPBONI(EN-WÁNTEN
Julianastraat 33, tef. (04402) 1?15

Maandag t/m \,Íijdag van 9-12 uur.
'lryoêDsdag en vÍijdag van l$21 uur.
zatêrdags geslotêÍ.

, IUDO

Huismoeden

Sp[orl

PEPI

Blom, Burg. ft
J. H. Beckors.

J. Speetjcns, li

H. lt(
Ben I

Bekend om ziin s
Inruil er Íinancie nt

Voor dê cornmunie:

Gommunie-íasles
Gommunle-

han catlgen8n
l .^-
Le l1--í L*

r lc. f ' t iH

ikelen

Ers
Teldoon 11?0

Maak nu voordeliê kernis met de bekende

NUTRTX
nechtcrême van

Lanc6no

srotepotsrechts Í grgS

DNOGISTEEIJ _ PÁ.RI'TJMEEIE

,De HeÍdehloem'
Dor. V€ÍschurcDlein 2 E|rbo Tel 11 66

[eine

Sparen
KinderÍietsel voor communie

valaf f 150,-
Sportfielsen darnes en heren
met handremmen vanaf f 21s,-
Trimfietsen 10 ve$nellingen

vanaf .. .  1295,-

Dit alles met garantie en ser"vice bii:

SPORTHUIS

SieÍke Jcnssen
Teleloon 17 63 EIsloo

Nederlandsche
Middenstands Voot al Urp VERZEKEBINGEN

bromÍietsen en

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 17.04.1975Een indruk van het programma in een tijdbestek van 2 weken.



NilGAU
BI,OEMSIERKITNST - KUNSTBoENEK

Strultt.io
PaÍtoÍfetplantj€
Chrysantjê
Begonia
Kaaps viooltjê
bosIr issen.. . .
t ros Gladiool t ies . . . . . . . . . . . .  1. .

rt 69 - TèleÍooD (04J/0zl tl

Í \s5
f 1,95
t 1,95
f 1,95
f 1p5
f 1,95

Centrum Stein

iU speciccrlzclcrk
di-modollon 50 - 80 - 100
showroom to bezichtigê!

GE CENTRUM
rml C. 9, Stci& lol l9{l)
ekend om liiÍ servico
I eÍ linoncie ng mogelijL

I)o bekerdG

W.F, ,rnatlonal"
keukens

worde_n door oDs gÍati! geplaalst ên extra voorjáarskolting,
Leverbaar in 21 VEBSCHILLENDE KLf,UEÉN.

TIMMERFÁBBIEK EN T'UI{INIIANDIL

Gehns, Bounc,
Op den Dries 41 - Etsloo - Tel. (8402) tBSo
Mgr. d'Arbêrgltraat 23 - ElÊloo - fGl. (04402) 2S4S

ZATERDAGS GDOPEND VAN O.OO - lao' T'UX.

JOIIGEREICE}ÍTNUI{

porÈtinc
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Licht- en
krachtinrtallaties
voor nieuwbouqr
en vêrbouwinge!

,OS VAN HEES
Stationsstr. 45 trlsloo, tel. 1e,í?
Ludeliik erk.rd lr3tdhr.rt!

r ! r  r  !  
- r  

r ! l ! ! ! ! ! -  ! l ! ! ! r ! !  ! ! ! ! ! ! ! t ! ! ! !  ! ! t

ffi1:l;r,3rg'#
aÍ\.b.1t-'-ll- fXi;

I IOE EET ZEI,F CE TNUilT
I{. Schtours-Goergcfl
Heirstraat 40 * nsloo

' Teleloon (04402) 19 8A

'scnoonmaalstel
ilogol ruw weÍk
plettige weÍksleel
goed loon

Mondellnge sollicítollcs
le richten oon:
lussen 18.00 ên í9.00 u,
,. Hendlfks - lê1. 44ll
,. Dohmen - fel, 2l7O

Utopia o*nu',
P0Íl.tlmG

admini$ttateur

Mondelíngc sollicitítlGs
te richten oon:
lussen 18.lxl en 19,00 u.

,. Dohmen - TGl. 2170

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 15.05.1975Met "nogal ruw werk" werd bedoeld dat 't 'n smeerboel was na het weekend.



De €êrst6 mlddag ls blj d6 d6€ln6m6rs zodanlg In
de smaak gêvallen dat algemeen de wens werd te
kennen gegeven reeds op donderdag Gnovembeí
a.s. een tweede bijeenkomst tê organisêíen.
Al len diê er eens bi j  wi l len zi jn om'n handwerkje
tê doen, 'n kaartje te leggen of zo maaÍ êsns een
praatje te maken worden vooí dezê tweêde kontact-
middag van harte uitgênodigd in restaurant Medam-
merweide om 14,30 uur 's namiddags.

KIENEN
Op maandag 10 novêmber en donderdag 13 novem-
ber organiseron de Wielervrienden Elsloo een kien-
avond ten bate van het:Vakantiêwêrk voor het qe-
handicapte kind.
Op deze kienavondên zullen de bejaaíden op vor-
toon van hun 65+ Pas een reduclie van 500Á onl-
vangen op de aankoop Van kiênkaarten. Dil uitslui-
tend oP vertoon van dê pas,
Aanvang van hel vooÍ-kienen 19,00 uur. Aanvang
kienen 20,00 uur.

OPBRENGSÍ JEUGDRONDE
De op 24 auguslus i.l. gehouden Jeugdfondo voor
ds Ceestel i jk Gehandicapten. eveneens georg€ni-
seeícl door de Wielerurienden, bracht 11600,- op.
Verder hebben de Wielervriendên in 1975 met m€vr.
[,4. In de Braek als vriendên van ,,MaÍia Roepaan',
le Oltersum enige kienavonden georganiseerd ên
hierdoor is de neilo winst opgelopen tot 12.500,-.
E€n depulalie bestaande uil mevr. In de Braek, J.
Meijers (sen) ên Jo Lemmens overhandigde het be"
dÍag aan de hoofd leider Paviljoen 4 dhr. Booketaar
die dankte voor het ênorme initiatief uit Elsloo,

GEMOEDELIJK EN GASTVRIJ
Op donderdag 30 oktober houdt de handboogschut-
têrij een vergadering in het gêbouw van Utopia.
Aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat de verkiê-
zjng voorzittêr en wat vordeÍ in hêt belang van de
veíêniging ler tatel komt,

JUBILEUM
De buurtvereniging SlatÍonsstraat-Oost vi€n naar
3G,aÍig bêstasnsfeêst. Ter gelegenheid hiêrvan woror
eÍ €ên rocêptie gehouden in café Paulissen Stations-
straat 137, op 8 november a,s. van 19.00 uur tot
21.00 uur.

UURWERKEN
GOUD en ZILVER
BRILLEN

lJtuner-Vrc,enrcn n.u.
A-nnastraat 3-5 - G.Len

U ziet er bêter IIII I
U ZIET er beter uit

Ogentest mogelijk
A.rrtJptfek e-c,r2.

Burg. Jansseltstxrrt 18 BooL - Icl. 1330

Zoekt U iets nieuws voor n0io01 en wln
Komt don eens bii ons kiiken. We hebben I

Moole soPtering
In domesstoÍÍcn, l0ponnen, blousen. tÍuilllt
lokkên. 00K lN DE 0R0TE MATET{.

Tevens ruíme keuze in
PULLI'S in alle modekteu?c

En U spoofl terwiil U koopt dooÍ gebÍulk tr l
ken von onze WAARDEBoill,lEil von t0 %,

Mo D E H u' .  J.  PESCH -VAASSEN
Stationsstreêt 107 ElóIoo - TGl. t

Depót stomctr. V{id.$ tot 9 uur ttq|.

/ t tunrntun Gl tn tout

f Raam- en
muurYenti latoren

f Wasemkappen

PASFOïO'S DrRFrr KL Àn

Foto Rob Holthuis

nrr !
fê goedkope

Ztet.nlondrên

RIJKSWEG CANTRUM ó6 . GTT.E[I{

PLANTAZ

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 30.10.1975Het Utopia gebouw werd ook door andere verenigingen gebruikt.In latere jaren werd jongerenkoor Escolum een vaste, wekelijkse gebruiker.



zÉe tr[r$rng - l{0. 600 Verschiint elke 14 degcn huis aan huis in ELrloo, Mccrs, Nicuwdorp cn Vlarhcn-Gcullc llonde

Advertentieblád voor ELloo en omgevlng
Advertenti$ wordea aengerffi|ên tot uiterlii

TtrtGwrJztn
Uiteave DRUKKERIJ KNoBEN Eldeo - TGl. (ad,í42) 14 75

I  .ó 
^[c.i. '-- '1ci-i-

L].rr .  11lr í  ?

t Leuvlen- v[oel,nen nL
Annastraat 3-5 - Gelêên

Wat er leeÍt in Elsloo
UTOPL4

Op vrijdag 28 november à.s. het ee$tvotgende con-
celt in dê Utopiá/bulo Pinkpop-reeks Engelse top-
$oepen op Limburgse podia.
Na o.a-: The Woods, Slowbone, C@el. Edgar Broueh-
ion Band, Thin Lizzy en GonC nu de beurt aan Thê
Pretty Things. D€ze forhatie i.9 ênorh populai! ir
Engeland, Duitsland er zèUs Amerika. Hh laatste
drie elpees: S. F. SorÍow, Pdachutê en SiIk To4edo.
Wil je kaartên voor dit evenehent ir het Maasland-
cêntruh dan: Eaastige spoed is goed. De voor'v€ï-

Kaarten à t5,- in de vooNerkoop bij: Disco de
Man Stein, Beek en Maast cht, Shiva te..Sittárd,
café VEnken te Elsloo. Grotere bestelingen bij
Utopia (04402) 3598 of Buro Pirl<pop (04490) 4423.
Au de kassa kosten de kaartên J ?,50.

BDIDRSE AVOND
Op ate{dag 29 novenber vordt ten behoêve van het
inst!:lmentadw van fanlare ,,De Maasgalm" in zaal
Iénaerts eea BeieNe avond sehoudên.
lederc u:s \un har le selkoh ên de entrep is vr i j .
Voo! de muzikate ohlijsting zorgt de bekende Maas-

A.T.V. SLSLOO'?z BULLf,TIN
Afgelopen week eind heefi, de tàfèlteMisverenrging
Dlsloo 2 kampiocnen kuhnen bêgroeten.
Het eeNteteam, gespoÍsord door Discount Rami Beek,
veid na een nek aan nek race met Jont uit Stein
kampioen in de vierdè ktasse en promoveert.
Jan PeÍders, Fred Creemers. Pete! Drent en Hum
phry Rudge, pmficiat er op naar klasse 2.
V@Él zàterdagmlddae was het erg spámehd. Het
êeh1 jeugdleám bestaande uit C. Hertans, J. Ver-
boort ên H. Mererc moest tàuis aantrêden legen Mer-
kelbeeh Beide teams warên noe ongeslagen. Na eeÈ
we1 zcer spannende vêalsirijd kon hèt Elslose jeugd-
team, gesponsord door Foto Hans Jonker, de kam-
piocnsvlag hijsen. Leider Verbooft, veel succes met
de lonBens in de volgênde competitie.
N.cLwe lcdèn /owêl têrad, d-mes en.eniorên zi jn
bl  deze succesvol le t ( renis ing van har le welkom
; ;l. rr.tntnrrv.'d.n aD d'n.dÀ! .h vÍlid.r tn h.r

ETGEN
OOGII{'TING

ZiekenÍonds-

tr,
'n PL[ l |

d
NIJKSWEG CEN

I

t.lt.ut.B. BoxDs AUT0RU$|

Lessen met B.M.W. en DAJ' - VAMOR ,
Tierdstraat 12 - ToleÍoo
Têvêns verzór8en wij hêr verl, 

'

PASFOTO'S o*""'*,,oo*
Foto Rob Holthuis

U hebt dê Jutute rienswïrê,
indien U'n bdl kiest ver opdêk Luda

Ogentest mogeliik
A.rt(JptleK /ztzrh

Burg. JanssêNtr$t lt BeêL - TeL 1339

c a v
v

v
v

SIERPLEISï
originele zwilssrso S

[nliekpulz - I(ralzpulz - Slolnpl
DECOIIA'I'II)S rrn llrÍ(rÍld f,,

Eigenaar
Notitie
Mooie concerten met topbands ism Buro Pinkpop
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