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Wat er leeÍt in Elsloo
Gemêens{hepshuis en leeeaàUribliotheek.
zatèld,ae j.\. wed onder gote belegstelling het
nieuwe gemeensihapshuis en de leeszaal-bibliothêek
geopend. Stichtilesvoorzitter Hany Dobbelstein me-
moreerde in zijn openihgswoord de ,,tijd var seloof,
hoop en liefde' die vodáf is gegam .m de heuelijke
datm vm 3 aug. 19?1, toen eindeljjk vanuit Den Haag
de Êchiftelijke subsidietoezeggine bilnen kwam. IIij
hehoreerde de tijd vm koortsachtige wqkatrÍt, die
bet hele suchtiÍssbestuur varFJ die datum heeft ont-
vikleld om tot die 3e juni 1972 te komèn. de officiëIe
openingsdag. IIjj onderkende ievens dat het nu pas
sjng beginnen nl. het In soede exploilatie breng4
váa dit geboLs dê cêneenschap. Bure.
Mêye! sprak eveneens wo@den van danl< en Íelici-
tatie namens het gemeentebesiuu, waaraa hij dê
wens vastknoopte dai aUi gebouw ir jaren zar uit-
groeien tot êen ,,waar huis" vm en voo! het gote
eezir\ dat we seen als geheeÍschap vomen.
DN. J. Lebens spÈk alaarna d€ openingsêde, waáÍbij
hjj gewaêgde van een cebouw mjek i4 zJ! .onceptie,
biêk in z, jn hocêl tkhêder en uiek in de ge*hiede-
nisi i]mds het rs her láátsle gebouw voor L:mburg
dat de subsidiehaan ir Den Haag :s ontglipt. Dit
gebouw van goot belêng voor de gemeenschap Elsloo
noerde hjJ levens ecÁ .'rlLueel brugcehoofd in de
r€láiies met het Limburc ovs da [4a!s en v€ her
Toemooi der Lage Landen, dat shá}s hier zá1 gaan
plaatsvinden, mêt geheêl België en NederiaDd.
Een mooi momenL wa de openingsdaad van de neer
Lebeft. Toen hij hel. toreel8ordijn opeDlrok srond
daaÍ I'.nJêre,,De Màasgalm opAesreld, óê €eh mooi
Limbugs volkslied lieten hoÈn. Den tleffênd moment.
Na eo bezichrigrng vatr het gebouw beson een we!
hrást eindeloze rêcep('e, katubii eebeer glsloo vene-
genwoodied was Daast vele aig€vaedigden vu bui-
ten. Vele bmden werden door beidê siichthgsbesru-

Om áchL uu begon eea etoor openi4esbal met The'I$ens. dát uÍgroerde Lot een gezellige ecbi Elslose
reesi.avond dre tor ver in de Kleine uJlljes voorLduulde.
BibIolheksderarjs SleJ G.LsseÀ hádoe in es sees-
tige toespraak enkele cjjieB naar voren - 6 klo;eter
elektricircilskabel. 240 Li.hrpunlen. er.. - reraj;l tuj
daarna onde. appliqs van aue àuwetgs ,,meisrer
Jessen bulclgoe en een eeschenk @bood àis dêDl<
voor het werk dat hjJ sinds 45 jaar voor zlr biblioth€ek
in hei oude Datronaat eedau heÍf.
Zonoag weráen de lêeíen voolreeer Eei eco s!@-
m.ge en sLilvoUe. nrel êlleclarase hoosmis geoaeen
door het kerklrcor te Bocl-otlz. In de .oop van de da€

b{j vêlê oudqs mer kmdelen, die de rekeningeÁ -
een selecue ur rum 550 vm de keoslr.ljd .,Fies! ir

Maaldag en diDsdag ;as Pieke Dassen itr Etsloo met
zun poppedLhcdt"r. Tveê eruo:oze dáeen voor de
gehele schooljeued vd Elsloo en Meers. Prcke reiklegehele schooljeugd vm Xlsloo en Meers.
ook dê hoofdprijzen uit vd de tekenwê

ld vm nlsbo en Meers. Pieke reikte
zen uit vd de tekenwêdltrjjd. Prijs-

wimatrs $arer - $udbij we naaens de jur) !rusdl
opmerkon dá, er opmerl'euJke ..kwaLireir" gelevèrd
wero, ook door zee! rele n.el pnlswruers - :go€p
I: klas I 2 le prJ" Bd.o W jckmais. Buc. Jasparsli.
2, lrtas 2; 2e prijs: An rá MaLenq Burc. v. Mul;enír
33. k l rs l :3ê pr j js :  Brsr l re Smal,  Bre.  Maenensu.
55, klas 1: Broep II: Idas 3-4: le prus: Pauld Bours,
Jugersstr. ll, klls 4: 2e pr!s: Pad CLaecsen, Jur-
eenss'r .  s\3.  k làs 3:  3e p, i j . :  cLse S:ebFn, MBr.Kêrck-
hofsstr .  ld l iás 4;  g oep I I I .  k.as 5-6:  le pr i is :  Mrrer
Vroem.n. Dinde 16, 4las 5i  2e pnj6:  Coóy Manens,
Pêí.  Tjss-nsrr .  l4, .kJás i :  3e prLs.Monrt i re Dorc"-

Hêt pro$amma gaat door:
Heder donde.dag 19.30 uul bejaardenavond met Bat-
leLschool Giseue, Jongerênsoc:ëteit Utopia en het or-
ker Dje RieseAlhaier KapeLle. Morgpn wijdag voor
de jongeren Dê Duy Mes Band en zal.erctáe e
conert clloo! Mddolin+oikêst Edelweie èn rái.r
St. Joseph uit Meers- zondag $oot ,,Maasiedbal', mer
lhe Arizom's en de voleehde zàtê.dà! pn ,^nàAs
re!p. coDcert door Mandoline-orkest ,,MaDdorinata', en
f_anlarê ,,De-Maaggalm" en een baUetavond aaDgebo-
den door ballêtschool ,,Giselle".
Udformencomité hamorie St. Cae3ilia.
Winnende lotaummers unilormencomité harnoniesi.
Sl Caeoliá: le priJs n!. 11671 2e pnjs tr 2130; 3e p!ïs
alt_
Xanaic-!€IelrigiDs,,De Ed€runreP'.
4lq$ievqeDl€ir4 ,.De Edel"áÀcs orcarlisë4 op

Násekomen bedóten:

Dtuy Matr's Banil ntar ElsloÀ
A.s. vrïdag 9 juni in het nieuwe gdeenschapshuis
ie Elsloo. De dganisatie is in huden vm jongero-
cêntum .,Utopla". XrÈele hits van deze band zijn:
Tickatoo. Let's Go To The Bêach. A Matter Of Fècts
en hun elpees Dizzy Dê Tickátoo en Luctor et Emergo
tervijl de nieuwe single het ook zeer zeker weer za1
doen. Insiders noemên de Dizy Man's Baad de bÊsle
bthneg.oep vm Nederland. En terecht | ! I Dr staat
een eÍorme brok vifaliteii op de bnhne waar je goed
stu vo wordt..... Niets is de Dizy MaD's Bed te seir
en dadnáast wodtr er nog een bmk mwiek gerEákt
\raar jê ,,U" tegen zegt. vánál de oprichting in 1970 is
de bezeiting constant Cebleven en dit is wel e€n iDek
IeiÍ in dê Npdprlandse popwdeld. De bêzetlins il:
Jacques Kloes (zaneer), Joop Trcmp (drumer), Dlck
Buisman (bassist), Eêrman Smak (orcujst), Dick van
der Horst (so1o-eiidist), Klaas Ve$teeg (saxofonisL
fluittist) en Karr KaU (tromp€ttjrt). Het optreden
bêeint om háll acht en de entrce is zee! laa8 gehou
den n.l. J 3,50.
C.mavrrsverenisire,,D€ Sojela.lrol
De canavalsver. ,,Dè Sàjeraire' olganiseert eveDats
voola.fgaande jren weer êen bliksêmloterjj. De op-
brengst vD deze loterjj komt 1en báte voor het jeugd-
en bejaardenwerk. AIs pnjzen ztn beschikbaar: een
T.V.-toesie1, een dGagbae ca$ette-reclrder en een
draaebaa! radio-toêstel. De lot@ zullen op zaterdas
10 juri huis aa4 huis door leden vu de €mvdsver.
te koop vorden aaigêboden, teMïl de trekking de-
zelfdè das gehouden zal worden in het rstaurant van

Zwem- er Poloclub ,,Meedam".
De zwem- en polocrub ,,Meedam" organiseert op zatd-
dag 10 jui rccreaiieve zwehvetlstrijden in het zwem-
bad Meeddmer\íeide te Elsloo. Deelnemende verc-
nigilgeD: Kimbria Maasiricht, Nieuvhovenbêch Nieu-
veDhage!', Seps SteiD, Meedm Élsloo. Alárlvang 17.30 u
Op ateldag 1? en 24 juni en 1 en 8 juri worden kien-
avonden cehouden in zaal hedrix, Kaakshaat. Aan-
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DoNDLRDÁG 15 juni: ?.45 r v. Mária Huberl vD Es
VRUDAG 16 j!.ai: ?.45 u. v. Jos vm Musch; 15 u. pl.
hurelijksmis v.h. bruidspaar Bocken-Hemns.
ZATERDAG 1? ju!i:7.45 u. v. Mathieu Koch en Louis
Nieuwendijki 15 r pr. huweliikshi! v.h. buidspaár

P ester van de veek:
Pastoor Gulikers. Bmdkeramiekenstrêat 2. tel. 1457
ZONDÀG tB jui: 8 u. v. ouders l,eul"DahlEms; 10 u.
heh. v. oudas VonckeD-E rss€n.
MAANDAG 19 juni: ?.45 u. v. Maria Hubertina van Es
DINSDS.G 20 iui: ?.45 u. v. Peter L€mmens eÍ Eli-

WOENSDÀG 21 juÍi: 7.45 u. v. Ilarry Lel]mê.s.
DONDERDAG 22 js i :  7.45 u.  v.  Jacob Metds en

vRUDA.'f juni: ?.45 u. ter ere !.an O.L Vrouw (L)
ZATEHD. .24 junir ?.45 u. v. Jos van Musch.

lainclen Licr
wordt aall huis verkocht door

H. Rekko-Pijpers

Eigenaar
Notitie
Wegwijzer 08.06.1972Dizzy Man's Band in het nieuwe gemeenschapshuis, later dat jaar herdoopt in Maaslandcentrum.

Eigenaar
Notitie
Bejaardenavond.....met jongerensociëteit Utopia.....?!Benieuwd wat dat geweest is.


