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Bingelrade viert voor de 10e maal Hoffeesten 
BINGELRADE- Van donderdag 25 
t/ m maandag 29 augustus worden in 
Bingelrade de Boffeesten gehouden. 
Wat 10 jaar geleden in een boeren
schuur met muziek en gezelligheid be· 
gon, is uitgegroeid tot een jaarlijks te
rugkerend feest met een folkloristische 
bruiloft, tirolermuziek en ander amu
sement in een vrolijke sfeer. 

De meeste aktiviteiten vinden plaats in 
een feesttent in de Keldersdaal. Ze be
ginnen op donderdag 25 augustus om 
16 uur met de revue Place Pigalle in de 
KeldersdaaL Speciaal voor ouderen en 
zieken wordt deze revue opgevoerd 
door 'artiesten• uit Bingelrade. Vanaf 
20 uur wordt nog een officiële voorstel
ling van deze revue gegeven, waarin 
veel zang, dans en humor zijn ver
werkt. 
Vrijdag 26 augustus komt vanaf 20.30 
uur de jeugd aan bod tijdens een disco, 
waaraan Veronica's Top 40 Drive-in
Show meewerkt. 
Zaterdag 27 augustus staat in het teken 
van een folkloristische bruiloft. Om 14 
uur worden 'bruid en bruidegom', An
geline Geilen en Maurice Kerkhofs, af
gehaald . Vervolgens trekt er een grote 
optocht door de straten van Bingelra
de, met diverse mtlziekcorpsen en 
schutterijen, de voormalige bruidspa
ren, het Nachtwachtgilde uit Berg en 
Terblijt en een zestallig paardenspan 
van Bavaria. Daarna vindt de huwelijk
sceremonie en receptie plaats, die muzi
kaal worden opgeluisterd door Die Ori
ginal Maaskapelle uit Wessem. Om 
20.30 uur begint een tiroleravond met 
het Goldried Quintett uit Tirol. 

Boerenkroamerie 
Ter gelegenheid van het tweede lustrum 
wordt op zondag 28 augustus van 11 tot 
18 uur een Boerenkroamerie gehouden, 
een straatfeest met demonstraties, 
show, attracties, gezellige muziek en 
een hapje en drankje. Hoogtepunten 
zijn. een gemotoriseerde modeshow met 
ongeveer 30 mannequins en dressmen 
en een springdemonstratie door het Ba
varia parachutistenteam. Verder wor
den er oude ambachten getoond zoals 
koperslager, klompenmaker, touwsla
ger en glasblazer en is er gevarieerde 
koopwaar aanwezig in 75 stands. Voor 
de jeugd zijn er attracties als springkus
sen, scooterbaan, carrousel, huifkarrit
ten en kinderboerderij . Bij gezellige 
terrassen zorgen de Big-Band Bruns
sum en de Steel-band voor muziek. 

In de Schinskoel: 

Tussendoor worden 2 geheel verzorgde 
reizen naar Oostenrijk verloot. Tijdens 
de boerenkroamerie is er vanaf 11.30 
uur frühshoppen met optreden van het 
Goldried Quintett, dat 's avonds vanaf 
20.30 uur nog een tiroleravond ver
zorgt. Maandag 29 augustus worden de 
Hoffeesten afgesloten met een kiena
vond, die om 20 uur begint en meer dan 
flOOO,- aan prijzen biedt. De kaartVer
koop begint om 19 uur. 

Cursus over studiemogelijkheden voor jongeren 
ONDERBANKEN- Eind augustusi 
begin september gaat in de Sch.inskoel 
een cursus van start voor jongeren van
af 18 jaar, die zich willen oriënteren 
over hun mogelijkheden op de ar
beidsmarkt en de opleidingen daartoe. 
De cursus wordt verzorgd in samenwer
king met het WEB in Brunssum, in het 
kader van de basis- en volwassenedoca
tie. 

In de cursus komen o.m. de volgende 
onderwerpen aan bod: 
- opleidingsmogelijkheden binnen de 
regio 
- beroepsmogelijkheden binnen de ver
zorgende beroepen 
- opleidingen volgen met behoud van 
uitkering 
- opleidingen buiten de werkuren 
- middenstandsdiploma en de kleine 
zelfstandige 

- schrijven en studerend lezen 
- solliciteren, hoe doe je dat? 
- informatica (kennismaking appara-
tuur en toepassingen) 
- gebruik van videoapparatuur 
Tijdens de cursus worden gastdocenten 
uitgenodigd en vinden excursies plaats. 
Bovenal wordt ingegaan op jouw eigen 
vragen e~ interessek_ 
De cursus is bedoeld voor jongeren va
naf 18 jaar. Je vooropleiding mag niet 
hoger zijn dan MAVO of een afgebro
ken HA VO~opleiding. De cursus duurt 
15 bijeenkomsten. die worden gebou
den op woensdag van 19 tot 22 uur . De 
kosten bedragen totaal f 37,50 inclusief 
het cursusmateriaal. Voor informatie 
en aanmelding kun je in de namiddag 
tereebt bij de Schinskoel , Kloosterlaan 
9, tel 045-256092 en vragen naar Jenny 
Roost. Je kunt ook naar het WEB bel
len: Stefan Borger, tel 045-250025. 

PROCESSIECOMITE ONTVOUWT ZIJN PLANNEN 
SCIJINVELD- Het onlangs opgerichte 
processiecomité in Scbinveld Is inten· 
sief bezig met de voorbereiding van de 
bronkprocessie, die op zondag 18 sep
tember door het dorp trekt. De proces
sie volgt daarbij de volgende route: 
WUbelminapJein, Merkelbeekerstraat, 
Grote Gats, Jabeekerstraat, Eind· 
straat, Einderstraat, Broekstraat, 
Rooseveltstraat, Beekstraat en via Wil
helminaplein naar de F.ligiuskerk, waar 
de laatste zegen wordt gegeven. 

Het comité roept alle bewoners langs de 
route op om hun huizen en straten te 
versieren en om te vlaggen. De Scbin
veldse verenigingen ontvangen binnen
kon een uitnodiging om aan de proces
sie deel te nemen en bovendien is er 

voor hen op dinsdag 6 september in het 
parochiezaaltje naast de kerk een ver
gadering. "Behalve de verenigingen 
moeten ook de inwoners hun eigen ver
antwoordelijk dragen voor de proces
sie, door er aan deel te nemen en er zich 
voor in te zetten" aldus het processie
comité. Men vindt dat de sacraments
processie voor Schinveld een culturele 
waarde beeft en dat we met z'n allen er
voor moeten waken dat dit cultuurgoed 
niet verloren gaat. De buurtverenigin
gen worden uitgenodigd om de straten 
te versieren . In de straten waar geen 
buurtvereniging bestaat, wil het comité 
processiecomité' s oprichten. 

Er worden dit jaar 3 rustaltaren ge-
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