1977 - 2001
25 JAAR

PAROCHIEFEESTEN

EVERSEL

1977
DE EERSTE PAROCHIEFEESTEN , MET
BEPERKT PROGRAMMA
Na het tombolageweld van 1971 en de 5 wielercriteriums van
1972-73-74-75 en 76, was Eversel klaar om te starten met de
grote bouwwerken van het Ontmoetingscentrum. Deze
gigantische uitdaging van de bouw slorpte zoveel tijd en energie
op van de Everselnaren dat het organiseren van groots opgezette
festiviteiten niet meer haalbaar was.
En toch zou er nog heel veel zaad in het bakske moeten komen.
Onder impuls van de nieuwe pastoor, pater Raymond Elsen,
werd er een groepje enthousiastelingen, nieuwe inwoners en
anderen die nog niet zo druk betrokken waren bij het
Ontmoetingscentrum , samengetrommeld.
Doel : - Mensen samen brengen, samen vieren; met een
programma voor kinderen, volwassenen en
gepensioneerden.
- Zorgen voor een financiële opbrengst om hiermee kerk,
school en ontmoetingscentrum financieel te steunen.
Zo werd vanaf het eerste jaar in 1977 een tombola
georganiseerd en dit nu in 2001 voor de 25° maal! Grote dank
gaat uit naar de straatverantwoordelijken, KVLV, KAV,
onderwijzend personeel en de parochieraad die jaar na jaar
rondtrokken van deur tot deur om deze tombola te koop aan te
bieden.
Programma:
- op zaterdag 6/8/77: dansavond met DJ Ludo;
- op zondag 7/8/77 : kindernamiddag met the Cardini's;
- op maandag 8/8/77: de senioren kaarten en dansen met The
Magic Duo.
Gezien St.-Baaf nog moest gebouwd worden, hadden deze
feesten alsook deze van 1978, 1979 en 1980 plaats in zaal
Violet, aan de Everselkiezel nr. 56.

1978
JAAR VAN HET DORP
MET REEDS EEN UITGEBREID PROGRAMMA
In dit jaar moesten we zeker ons dorp Eversel in de belangstelling
plaatsen en met onze inwoners op verkenning trekken in ons dorp.
Het werd een uitgebreid programma, dat de basisstuctuur zou geven aan
al de parochiefeesten van de volgende jaren.
Naast de aktiviteiten van het vorige jaar (voor kinderen, volwassenen en
gepensioneerden) werd er bijkomend voorzien :
In het kader van het JAAR VAN HET DORP:
- een fietszoektocht doorheen Eversel;
jaar na jaar, én met groeiend succes, zal deze fietszoektocht nog
georganiseerd worden. In 2001 is dit dus voor de 24° maal!!!!!
- een wandelconcert doorheen de straten van Eversel door de
fanfare " De Verenigde Vrienden".
Tijdens het daarop volgend bal met DJ Roger Leyssens werd Eric
Vanderaerden
gehuldigd
als
nieuw
Belgisch
Kampioen
nieuwelingen.
Ook de sport ( versta hieronder voetbal ) mocht niet op het programma
ontbreken:
Daarom werd er een voetbaltornooi georganiseerd voor Miniemen en
Veteranen .
(Pater pastoor Raymond Elsen was immers een groot voetbalfanaat).
Het voetbaltornooi bleef ondertussen jaarlijks een vast onderdeel van de
parochiefeesten. Nu in 2001 dus voor de 24° maal!
En een eetgelegenheid mocht ook niet ontbreken tijdens de
parochiefeesten: daarom werd er in 1978 gestart met het legendarische
menu : pens en 1/2 haan.
Deze eetgelegenheid moest weliswaar georganiseerd worden in een
geïmproviseerde keuken in zaal Violet, waarbij heel veel verbeelding
nodig was, en ook veel geluk ( nietwaar Melanie Vandebroek-Schoofs ?
Immers het jaar daarop, in 1979, verbrandde Melanie zich ernstig ).

1979
JAAR VAN HET KIND
EN DEFINITIEVE DOORBRAAK VAN DE
PAROCHIEFEESTEN
Dit jaar moesten we de kinderen zeker in de belanstelling
plaatsen.
Het was ook het jaar van de definitieve doorbraak der
parochiefeesten, de basis werd er gelegd voor de toekomstige
stoeten en optochten , alsook de basis voor de wijkenwerking en
de wijkencompetitie.
Daarom werd op zondag een Kinderviering voorzien , én vooral
op zaterdag: bonte kinderoptocht, vanuit de Lusthofstraat tot
aan zaal Violet. De optocht werd begeleid door de fanfare "De
Stroobanders" van Diepenbeek.
Tijdens het daaropvolgende bal werden heel wat Limburgse
topvoetballers geïnterviewd, zoals o.a. Jos Heyligen.
Als nieuwe aktiviteiten werden eveneens voorzien in 1979 :
- een Vlaamse Kermis voor jong en oud;
- een Kamp van de Everselse wijken:
Babekkers, in het rood
Vrome Padden, in het wit
Heidelust, in het geel
Chamdijkers, in het groen
Boven de Hemel, in het blauw.
Deze wijkenkamp zal van dan af ieder jaar georganiseerd
worden, weliswaar onder een wisselende vorm.
Gezien deze nieuwe aktiviteiten werd naast zaal Violet ook
gebruik gemaakt van de speelplaats van de basisschool. Dit was
ook nog zo in 1980.

1980
VOOR DE 1° MAAL GEBRUIK VAN AFFICHES,
VENSTERAFFICHES EN
PROGRAMMAFOLDERS
DOORBRAAK VAN DE WIJKWERKING
Om de aandacht te trekken en om de betrokkenheid van elk
gezin in Eversel te bevestigen, verschenen dit jaar voor het eerst
de vensteraffiches in de kleuren van de wijken: er was geen
enkel huis meer zonder deze vensteraffiche!! Een heerlijke tijd
in onze kleine maar hechte leefgemeenschap.
Ook werden dit jaar voor de 1° maal affiches en
programmafolders aangemaakt en verspreid.
Voor de 2° maal werd een kinderstoet georganiseerd, ditmaal
begeleid door de fanfare " De Verenigde Vrienden"
Daarna had een echte vijfkamp tussen de 5 Everselse wijken
plaats, gevolgd door een volksfeest met de "Danny's Trio" in
zaal Violet.
Tijdens de Vlaamse Kermis op zondag was er enige deining
toen bleek dat de jeugd voor 5 frank met een zware hamer
mocht indeuken op een autovrak. ( nietwaar Jef Claes ?).
Op maandag kregen gepensioneerden, die geen interesse hadden
in kaarten, de kans om te kienen. Dit was de voorbode om de
volgende jaren een echte kienavond te organiseren.

1981
HET NIEUWE GEBOUW "ST.-BAAF" IN GEBRUIK
DAG VAN EVERSEL
PAROCHIEFEESTEN UITZONDERLIJK IN MEI
Nadat het parochiaal gedeelte van St.-Baaf reeds werd ingehuldigd
op 12/12/1980, werd het gemeentelijk gedeelte (sporthal en
bibliotheek) voltooid in mei 1981.
Daarom hadden de parochiefeesten dat jaar uitzonderlijk plaats op
15-16-17-18 mei 1981, gezien de volledige inhuldiging zou plaats
hebben op zaterdag 16 mei. Het was dan ook voor de eerste maal
dat de feesten plaats hadden in en rond St.-Baaf, en vooral ook dat
ze gespreid werden over 4 dagen, met aanvang op vrijdag. Immers
de 4° fietszoektocht vond dat jaar uitzonderlijk plaats op
vrijdagavond.
De zaterdag was de grote dag, met:
- academische zitting met inhuldiging van de gebouwen;
- DAG VAN EVERSEL met koffietafel voor de ex-Everselnaren
- ZESKAMP met het spel "Dag van Eversel" (naast onze 5 wijken
nam er een 6° ploeg deel, bestaande uit ex-Everselnaren; zij
traden aan in het oranje).
- 's Avonds had het groot Eversels bal plaats.
Op zondag hadden doorlopend sportaktiviteiten plaats binnen en
buiten de sporthal. Er moest immers bewezen worden dat de mensen
van Eversel een sporthal méér dan verdienden. En inderdaad, die
dag was er geen plaats en geen tijd genoeg om alle sportaktiviteiten
volgens schema te laten verlopen.
Ook had de eetgelegenheid plaats, natuurlijk bestaande uit onze
lekkere pens én ook: spek met eieren in plaats van de 1/2 haan.
Bovendien werd van dan af de unieke rijstpap van Lea
Vandebrouck geserveerd.
Maar wat een luxe om , na de Violet-oertijd, in een ultra-moderne
keuken het eten klaar te maken.
En op maandag kaartten, kienden en dansten de gepensioneerden.

1982
BESTENDIGING VAN HET PROGRAMMA
KIENEN ALS NIEUWE AKTIVITEIT
Na een groot feestjaar, zoals 1981, moest er zeker voor gezorgd
worden dat de basis van de feesten kon verder gezet worden, én
dat er bovendien iets nieuw aan toevoegd kon worden.
Zo werd er op vrijdag 6 augustus voor de eerste maal een
KIENAVOND georganiseerd, met als hoofdprijs: een
kruiwagen vol met etenswaren.
De zaterdag werd gevuld met het voetbaltornooi (reeds voor de
5° maal !), het spel- en kwisprogramma van de 5 wijken, en ter
afsluiting het volksbal met DJ.
Op zondag werd opnieuw de Vlaamse Kermis ingericht, zoals
dat gebeurde op de speelplaats van de basisschool in 1979 en
1980. Nieuw was ook dat we met paard en kar een rondrit door
Eversel konden maken ( en dat voor slechts 20 franskes). De
inrichters zijn hiervoor nog steeds Fons Beutels dankbaar.
Ook niet te vergeten dat het in en rond de sporthal bleef gonzen
van de sportaktiviteiten.
En dat het menu natuurlijk pens, spek en rijstpap voorzag.
En op maandag kaartten, kienden en dansten de gepensioneerden.

1983
BLOEMENSTOET
Tijdens de voorgaande jaren werd er tussen de 5 wijken een
zodanig enthousiasme en gezonde wedijver opgebouwd, zodat
Eversel wilde laten zien tot welke grootse dingen het kleine dorp
in staat was. Het werd een BLOEMENSTOET: elke wijk zou
een bloementhema kiezen en zo een stoet vormen.
De stoet trok uit (voor de 1° maal) op zaterdag 6 augustus 1983.
Het vertrekpunt was het terrein van DE VALK in de Dijkstraat;
een terrein dat zeker groot genoeg was om al de wagens op te
stellen, al werden deze met mankracht getrokken. ( Marcel
Neven stond erop dat er niets gemotoriseerd mocht zijn!).
Nog net op tijd werd de hulp van de gemeentepolitie bekomen
om ons te helpen bij het oversteken van de drukke
Beringersteenweg.
En volk langs de weg!!(hoe wisten al die toeschouwers dit toch!).
Na ontbinding van de stoet had nog het spel- en kwisprogramma
van de 5 wijken plaats ( en zoiets hadden al die toeschouwers
ook nog niet gezien!).
( Logisch dat die dag het voetbaltornooi minder succes kende.
Het kienen de avond voordien kende een des te groter succes.).
Op zondag gonsde het weer van de sportaktiviteiten rond de
sporthal, reed de fietsrally uit en was er Vlaamse Kermis, én ook
het paard met kar van Fons Beutels was er terug bij.
Deze mooie toeristische attractie kende wel een ongelukkig
einde na het betreurenswaardig ongeval met Mam van Beutel,
Lieke Willems en Greta Hulsmans als voornaamste slachtoffers.
Voor de eetgelegenheid werden na 5 lekkere pensenjaren deze
pensen definitief weggelaten en vervangen door koude schotel
Op maandag kaartten, kienden en dansten de gepensioneerden.

1984
TENNIS IN DE BELANSTELLING DANK ZIJ DE
NIEUWE TENNISVELDEN
2° BLOEMENSTOET
Onder de stuwende kracht van de beheerraad van VZW St.-Baaf
kwamen de tennisterreinen klaar in 1984.
De gloednieuwe Tennisclub Eversel organiseerde dit jaar, uit
dankbaarheid voor de mooie terreinen en de verzorgde
accommodatie, voor het eerst een tennistornooi ten voordele
van de parochiefeesten.
Ook hier werd er een traditie gestart die tot op heden nog steeds
verder gezet wordt.
En, na het succes van het vorige jaar, kon het ook niet anders
dan maar opnieuw een bloemenstoet in te richten; maar dan met
nog meer deelnemers, bloemen en wagens.
En nog meer toeschouwers, die zo maar gratis voor niks
mochten komen kijken. Of konden we daar iets op vinden?
En zo trok Marie-Josée Vanluyd als verantwoordelijke voor de
tombola, samen met haar helpers, langs het parcours om
tombolalotjes te verkopen aan de toeschouwers. Nog geen enkel
jaar werd er zoveel tombola verkocht. (voor 130.980 fr.).
De stoet trok uit op zaterdag 4 augustus (vanuit De Valk, via de
P. Beckersstraat, naar St.-Baaf), en werd weer gevolgd door het
spel- en kwisprogramma van de 5 wijken.
Op zondag was er opnieuw sport, de fietsrally, Vlaamse kermis
en de eetgelegenheid. En op vrijdag werd er gekiend.
En op maandag kaartten, kienden en dansten de gepensioneerden.

1985
ASSEPOESTER IN DE SPROOKJESSTOET
Na het succes van de 2 bloemenstoeten wilden we nog meer!
En het werd een SPROOKJESSTOET met als centraal thema:
ASSEPOESTER, dit dankzij het grote enthousiasme en de
grote inzet van de wijkverantwoordelijken van al de 5 wijken.
Hulde en dank brengen aan al deze verantwoordelijken is meer
dan gepast!!
Weken lang bruiste het in Eversel van de spannende
voorbereiding en iedereen sprak erover. Zo'n stoet zou men in de
ganse omgeving nog nooit gezien hebben. Er werden zelfs
speciale affiches voor de sprookjesstoet aangemaakt!!
Zo werd het zaterdag 3 augustus 1985 en kon de sprookjesstoet
vertrekken ( over hetzelfde parcours, van De Valk naar St.-Baaf ).
Onder een hitte van bijna 30° graden werd er rondgetrokken, en
maar zweten onder al die sprookjeskleren (en bier om de dorst te
laven , was niet toegelaten!).
Langs het parcours stonden de toeschouwers in 2 à 3 rijen te
kijken naar het unieke Everselse spektakel. (was dus goed voor de
opbrengst van de tombolaverkoop!).
De zaterdagavond werd traditioneel afgerond met het spel- en
kwisprogramma van de 5 wijken en met een gezellig samenzijn.
Op zondag hielden we ook weer traditioneel de sportaktiviteiten,
de fietsrally, volksspelen (met o.a. een reuzegroot springkasteel
voor de kinderen) en de eetgelegenheid.
Tijdens het eten konden we genieten van een gastoptreden van het
majorettenkorps van HESDIN in Frankrijk (partnerstad van
Heusden-Zolder).
En op maandag kaartten, kienden en dansten de gepensioneerden.

1986
WIJKENSTOET
FEESTEN GEDURENDE 5 DAGEN
1° JEUGDFUIF
10 JAAR PAROCHIEFEESTEN: het moest wel een speciaal
programma worden, en het werd het ook.
En het enthousiasme van de wijken kon niet op, zodat elke wijk
ervan droomde om met een eigen thema aan de nieuwe stoet
deel te nemen.
Zo kregen we op zaterdag 2 augustus een stoet uit 5 delen:
- Het toekomstige jaar 2000 , van de blauwe wijk;
- Het sprookje van DOORNROOSJE, van de rode wijk;
- De reizen van GULLIVER, van de witte wijk;
- SPORT, van de groene wijk;
- KLEIN DUIMPJE en de reus, van de gele wijk.
Traditioneel werd deze prachtige dag afgerond met het spel- en
kwisprogramma van de 5 wijken en met een gezellig samenzijn.
Op initiatief van onze nieuwe pastoor, Piet Thonissen, had in het
voorjaar van 1986 in Eversel een optreden plaats van
"Eigentijdse Jeugd". Voor het welslagen ervan moest onze jeugd
hieraan meewerken. En als beloning hiervoor mochten ze dan
tijdens de parochiefeesten een jeugdfuif organiseren.
Deze fuif, ERF genaamd, of Everselse Rockfuif, had plaats op
vrijdag 1 augustus.
Daarom werd de kienavond verplaatst naar de donderdag zodat
de feesten dat jaar 5 dagen lang zouden duren.
De zondag werd gevuld met een Jubileum-Mis, het
tennistornooi, de voetbal, sportaktiviteiten, de fietsrally,
Vlaamse Kermis en de eetgelegenheid.
Tijdens die eetgelegenheid traden op:
- voor de 2° maal: de Majoretten van Hesdin;

- voor de 1° maal: de accordeonclub "DE NORDIONS" van
Danny Notermans. Nog gedurende vele jaren daarna zal
Danny onze eetgelegenheid muzikaal omlijsten.
En op maandag kaartten, kienden en dansten de gepensioneerden.

1987
2° WIJKENSTOET
FILMFORUM
Het enthousiasme van de wijken bleef en een 2° wijkenstoet zou
er komen, met uitbeelding van de 5 werelddelen door de 5
wijken:
- AZIE, door de gele wijk;
- EUROPA, door de witte wijk;
- AFRIKA, door de blauwe wijk;
- AMERIKA, door de rode wijk;
- en de WERELDVREDE, door de groene wijk.
Ook deze stoet kende weer een enorm succes, om niet te
vergeten. Na de ontbinding volgde weer het spel- en
kwisprogramma van de 5 wijken, en de ontspanningsavond.
En wat organiseren voor onze jongeren, na de fuif van het
vorige jaar? Het werd een filmforum met 3 films:
- De fluit met de 6 smurfen;
- Inspecteur Flatfoot;
- The killing fields.
De zondag werd gevuld met de traditionele onderdelen.
Evenwel met een grote verandering: de eetgelegenheid zou
vanaf nu bestaan uit een reuze barbecue, de 1° in een lange
reeks tot op heden.
De kienavond had reeds plaats op woensdag 1 juli 1987.
En op maandag kaartten, kienden en dansten de gepensioneerden.

1988
KINDERPROGRAMMA EN ANDERE
NIEUW INITIATIEVEN
Na het succes van het filmforum vorig jaar, moest er toch ook
weer iets extra georganiseerd worden voor onze kinderen en
jongeren. Zo ontstond een afzonderlijk kinder- en
jeugdprogramma op vrijdag 5 augustus. Het werd een
geweldige namiddag vol animatie én een goed gevulde zaal in
St.-Baaf. Een initiatief om voortaan jaarlijks te herhalen.
Op zaterdag 6 augustus: geen stoet meer , maar:
- een autopettenkoers;
- een ZESkamp. Voor de eerste maal trad Ubbersel (in het
oranje) aan, in de strijd om de wisselbeker der wijken.
Dank u wel initiatiefnemers van Ubbersel.
Tijdens de Vlaamse kermis op zondag steeg voor de 1° maal in
Eversel een luchtballon op vanop het voetbalveld.
Naast de fietszoektocht had, éénmalig, voor de wandelaars ook
een wandelzoektocht plaats.
En tijdens de barbecue werden we niet alleen muzikaal vergast
door de Nordeons maar konden we ook genieten van een
Aerobic-optreden van de groep van Sandra Theunis.
Dank u, Sandra, voor het jaren lang optreden nadien.
En op maandag kaartten en dansten de gepensioneerden. Dus
geen kienen meer.
Maar wat nog veel erger was: vanaf het 1° jaar in 1977 tot en
met nu 1988 speelden elk jaar Magic Duo, ofte De Twee
Réné's telkens ten dans: dus gedurende 12 jaar!! In 1988 gingen
zij " op pensioen" en wilden ze niet meer optreden.

1989
1839 - 1989 : 150 JAAR PAROCHIE EVERSEL
Nadat er in 1839 reeds meerdere doopsels, huwelijken en
begrafenissen plaats hadden in de kapel van Eversel
ondertekenden op 31 december 1839 de kerkfabriek van
Heusden-Centrum en de nieuwe kerkfabriek van Eversel een
scheidingsakte waarbij Eversel van dan af een zelfstandige
parochie werd.
Dit 150-jarig bestaan van Eversel als zelfstandige parochie kon
zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom zou deze
herdenking geïntegreerd worden in de 13° parochiefeesten.
Met de hulp van Fons Claes van Heusden-Centrum werd
een boek geschreven over 150 jaar geschiedenis van Eversel,
met als titel: "150 jaar St.-Jacobusparochie Eversel".
Dit boek is nog steeds te koop. Gelieve u hiervoor tot het
cafetaria te wenden. Het is de moeite waard.
Ook werd een eigen lied gecreëerd: "ONS EVERSELLIED",
met muziek van Danny Notermans en tekst van Raymond
Remans en Marcel Neven.
Gezien deze uitzonderlijke viering, werd het programma van de
parochiefeesten ook uitdrukkelijk in het teken van deze viering
gesteld, met:
- op zaterdag 5 augustus:
Een folkloristische stoet doorheen Eversel, met uitbeelding
van 150 jaar leven in Eversel ( met vertrek en aankomst aan
St.-Baaf.).
Een volkskwis, tussen de 6 wijken, omtrent de geschiedenis
van Eversel.

- op zondag 6 augustus:
Om 10 u. een Plechtige Dankviering in open lucht.
De Dag van Eversel, met een uitnodiging speciaal voor de
uitwijkelingen.
Uitbeelding van Oude Ambachten en Het Landbouwleven
in Eversel tijdens de voorbije 15O jaar.
Een wandelzoektocht ( i.p.v. per fiets!) doorheen Eversel.
Tijdens de daarop volgende barbecue werden we vergast met
een optreden niet alleen van de Nordeons en de Aerobic maar
ook van de volksdansgroep "De Akkermennekens".
Ook had nog plaats:
- vooraf, de kienavond;
- de kindernamiddag;
- het voetbaltornooi;
- het tennistornooi.
En op maandag geen kaarten meer voor de gepensioneerden,
alleen nog de koffietafel. Ook geen bal meer met de Magic duo,
maar in de plaats daarvan een spetterende BONTE AVOND,
gebracht door de Everselse verenigingen. Het werd een schot in
de roos, tot groot jolijt van jong en oud in een overvolle zaal.
Omwille van het succes werd deze Bonte Avond elk jaar
herhaald, dit jaar voor de 13° maal ( oei !!).

1990
DE JEUGDFUIF "NO PROBLEM PARTY" of
"NPP" WORDT GEBOREN
Ook dit jaar had de organisatie van de feesten een vernieuwing
nodig. Dat deze vernieuwing dit jaar van onze JEUGD kwam,
was heel plezierig en hoopgevend voor de toekomst. Immers, na
de eerste poging in 1986 ("ERF") werd de druk en de vraag van
de jongeren steeds groter om toch nog eens een jeugdfuif te
mogen organiseren. Ondanks de bange harten van de oudere
generatie (nietwaar Staaf Vandebroek ?) kreeg de jeugd toch het
nodige vertrouwen en werd het licht op groen gezet.
Deze eerste fuif werd een groot succes, dank zij de inzet en het
doorzettingsvermogen van vele jongeren én dank zij de
medewerking van vele, weliswaar nieuwsgierige en soms nog
argwanende, volwassenen.
Deze fuif op vrijdag 3 augustus verliep zonder "enige
problemen" en werd een groot succes. Daarom werd de fuif door
de jongeren omgedoopt tot "NO PROBLEM PARTY".
Een nieuwe jaarlijkse traditie voor de vrijdagavond was alzo
ingeluid. Nu in 2001 wordt het dus "NO PROBLEM PARTY
12".
Het andere klassieke programma bleef ongewijzigd:
- eveneens op vrijdag : de kindernamiddag en het voetbaltornooi
- op zaterdag: voetbal, het wijkenspel met nog steeds 6 wijken
en het gezellig samenzijn;
- op zondag: Eucharistieviering, tennis, sport, fietsrally en
barbecue;
- op maandag: koffietafel gepensioneerden en bonte avond.

1991
EVERSELSE VERJAARDAGSSHOW
5 DAGEN LANG PAROCHIEFEESTEN
"Een dag langer feest kan toch geen kwaad" dacht de werkgroep
"parochiefeesten". Dus waarom de donderdag niet mee
inschakelen? Zo kon op die dag de kindernamiddag goed
ingericht en verzorgd worden. En het werd een echt kinderfeest
op die donderdag 1 augustus.
Een nieuwe traditie van 5 dagen, en dit tot op heden, was
geboren.
In deze periode waren de grote TV-shows een stichtend
voorbeeld om een eigen Everselse VERJAARDAGSSHOW
op te zetten met als inzet de traditionele wisselbeker. ( hoe werd
er in het verleden al niet gestreden tussen de wijken om deze
beker, ooit geschonken door Drukkerij Troosters! En welke wijk
is de kampioen in het jaarlijks behalen van deze wisselbeker ??).
De Verjaardagsshow werd in 1991 dé attraktie van de feesten op
zaterdag. Hoe werd er niet gesleurd met ganse zakken en
"sakosjen" vol met de meest onmogelijke dingen erin, om toch
maar de laatste verzamelvraag tot een goed einde te brengen.
Jong en oud, iedereen streed erom; de spanning was soms te
snijden; de inzet was groot en de rivaliteit tussen de wijken
soms hard maar steeds sportief.
's Zondags werd tijdens de tennis, de fietrally, de barbecue, …
nog lang nagepraat over de strijd van zaterdagavond.

1992
BEGIN VAN DE "FIETSAKTIVITEITEN"
WIJKENFIETSHAPPENING
Eversel is altijd al een erg sportief dorp geweest.
Koning voetbal was reeds jaren een vaste waarde op de kalender
van de parochiefeesten. Sportaktiviteiten in de sporthal waren
sinds 1981 niet meer weg te denken. Tennis kwam in 1984 de
sportieve aspiraties van de Everselnaren aanvullen.
En de o zo populaire fietsaktiviteiten mochten vanaf nu zeker
niet meer ontbreken tijdens de feesten. 1992 werd het begin van
een lange traditie aan fietshappenings. In 2001 voor de 10°
maal!
Voor dit jaar werd het op zaterdag 1 augustus een grootse
WIJKENTIJDRIT met deelname van mannen, vrouwen,
jongeren en senioren uit elke wijk; en dit in de plaats van de
traditionele vijfkamp. Dank zij de samenwerking met de
Wielerclub en de toeristenclubs van Eversel was de veiligheid
gegarandeerd en werd het succes verzekerd.
Er werd met seconden gegoocheld alsof het een tijdrit in de
Ronde van Frankrijk was.
's Avonds, tijdens de wijkenraad werd nog uren nagepalaverd
over versnelling, bochtenwerk, windrichting, volle wielen,
enz....
Op zondag werd dan weer met de gewone fiets deelgenomen
aan de fietsrally om weer eens de sluwe vragen te onthullen of
om zich te laten beetnemen door de inrichters. Evenwel is en
blijft de fietszoektocht een voltreffer.
De kindernamiddag, de NPP 3, de barbecue, de bonte avond,
…enz., vulden traditioneel de rest van het programma.

1993
EN DAAR KOMEN DE WIELERTOERISTEN AAN
Na het wielersucces van het vorige jaar, konden de
wielertoeristen niet meer achterwege blijven om in de
parochiefeesten te integreren.
Sinds 1993 zullen de wielertoeristen, ononderbroken tot nu in
2001, hun deelname in het programma hebben:
- op zaterdag : een wielertijdrit, vooraf gegaan aan de tijdrit
van de wijkenploegen;
- op zondag : een grote wielerfietstocht voor wielerclubs.
Toch prachtig, hoe jaar na jaar, dank zij enerzijds het vaste
stramien van de feesten en anderzijds steeds de vernieuwende
ideeën, de parochiefeesten van Eversel nog steeds een succes
blijven.
Ok dit jaar zagen we de vaste waarden terugkomen :
- op donderdag: de kinderviering;
- op vrijdag:
de voetbal en NPP 4;
- op zondag: Openluchtmis,tennis, fietszoektocht, barbecue;
- op maandag: koffietafel gepensioneerden en bonte avond.

1994
1° WIJKENWANDELTOCHT - CAFÉ CHANTANT
Je vraagt zich soms af: waar blijft men de ideeën halen om
steeds maar nieuwe aktiviteiten te organiseren tijdens de
jaarlijkse parochiefeesten.
Op een rustige manier een WIJKENWANDELTOCHT maken
doorheen Eversel en toch de competitie tussen de wijken
behouden: dat was de inzet van 1994!!
Zo werd er op zaterdag 6 augustus van wijk tot wijk gewandeld
met heel veel deelnemers, want de strijd om de wisselbeker
tussen de 6 wijken bleef even hevig. Daarna volgde nog het
afsluitende zeskamp-spel.
Sinds diezelfde zaterdagavond kan er ook niet meer getwijfeld
worden aan het Everselse zangtalent.
Daar moest het CAFÉ-CHANTANT voor zorgen. En dat er
gezongen werd, hoorbaar tot ver buiten St.-Baaf!! ( nietwaar
Willy, Rudy, Valère, … en nog zovele anderen).
En de andere aktiviteiten?
Op donderdag, de kindernamiddag gevolgd door een Mis;
Op vrijdag, de traditionele voetbal én de No Problem Party;
Op zaterdag, ook nog tennis en de tijdrit voor wielertoeristen;
Op zondag, de feestelijke Eucharistieviering, de tennis, de
fietstocht der wielerclubs, de fietsrally en de barbecue.
Tijdens deze barbecue konden we voor de laatste maal
genieten van het optreden van De Nordeons en de Aerobicgroep. Spijtig dat hun optreden niet meer verder kan gaan!!
Op maandag, de koffietafel voor de gepensioneerden en de
bonte avond .

1995
2° WIJKENWANDELTOCHT
EN MAG HET OOK EENS WAT RUSTIGER ?
Het is een hele kunst om gedurende 25 jaar telkens met een
nieuw programmapunt te kunnen uitpakken. Daarom eens een
bepaald jaar een zelfde programma organiseren zoals de
voorgaande jaren, is goed om nadien weer met nieuwe ideeën te
komen. Zo was ook 1995, met een rustig,oerdegelijk programma
zoals 1994, met voor iedereen wat wils.
Het begon op donderdag 3 augustus met de kindernamiddag,
gevolgd door een Kindermis.
En op vrijdag organiseerde de jeugd haar 6° No Problem Party
zonder problemen.
De zaterdag werd er gevoetbald en reden de wielertoeristen hun
tijdrit. In de vooravond werd er heftig deelgenomen aan de 2°
wijkenwandeltocht om toch maar als wijk het wijkenspel te
winnen. En 's avonds werd er gedanst met de GMG-Band.
Op zondag konden, na de start van het tennis en het vertrek van
de wielertoeristen, de thuisblijvers deelnemen aan de feestelijke
Eucharistieviering. 's Namiddags kon op ontdekkingstocht
getrokken worden in de fietsrally, en 's avonds kon er
gebarbecued worden onder de muzikale begeleiding van de
nieuwe accordeonclub St.-Baaf. Gedurende vele jaren zal deze
nieuwe club ons nog blijven vergasten. Ook konden we genieten
van het gastoptreden van de KBG-dansgroep.
's Maandags kwamen de gepensioneerden samen, werd er
gelachen op de bonte avond en gedanst met DJ Lubino.

1996
20 JAAR PAROCHIEFEESTEN MET VUURWERK
5 Dagen lang feesten tijdens deze 20° FEESTEN. Het moest
ook een bijzonder tintje krijgen. Wat kan er dan beter dan een
VUURWERK !!
Op zaterdag 3 augustus, na de 3° wandeltocht, het wijkenspel
en de uitreiking van de wisselbeker, konden we ons dan
eindelijk vergapen aan het spektakel van een geweldig
vuurwerk: prachtig en nog nooit gezien in Eversel!
Om het nog feestelijker te maken , had op zondag, na de
Eucharistieviering aan St.-Baaf, in de zaal een gesmaakt
APERITIEFCONCERT plaats, verzorgd door de Harmonie
"De Verenigde Vrienden". Alleszins een interessant initiatief,
vatbaar voor herhaling.
Die zondag bleef het in feeststemming met een feestelijke
fietszoektocht én een feestbarbecue, omlijst met optredens van
de KBG-dansgroep en accordeonclub St.-Baaf.
Natuurlijk was er op donderdag de kinderanimatie en op vrijdag
de NPP 7. Op maandag sloten de gepensioneerden af, werden zij
getracteerd op de bonte avond en kon er gedanst worden met DJ
CROW.

1997
SWINNING EVERSEL
Wijkenkamp, Spel- en kwisprogramma, Verjaardagsshow, CaféChantant,…. Waar blijft men het nog altijd maar vinden!!
Voor 1997, ook weer onder TV-invloed, zou het voor het voor
het zaterdagprogramma: "SWINGPALEIS" worden.
Dat Eversel sportief is, wisten we al. Maar dat er ook zoveel
zangtalent aanwezig is en zo geswingd kan worden, was toch
de verrassing van die zaterdagavond 2 augustus. Bovendien had
dit plaats na de uitputtende 4° wandeltocht en het wijkenspel. En
toch kon het niet op, want er werd tot in de vroege uurtjes
voortgeswingd op de muziek van DJ Lubino. Deze DJ moet toch
wel bijzonder in de smaak vallen, want na zijn 1° optreden in
1995 mocht hij in 1997 zelfs 2-maal optreden. (op
maandagavond mocht hij immers de feesten afsluiten.).
Ook op zondag werd het speelser met o.a. de aanwezigheid van
een speel-mobiel voor de kinderen , en oude ambachten voor
onze nostalgische inwoners.
Ook nieuw was het petanque-tornooi
gepensioneerden op maandagnamiddag.

voor

onze

En zo was er dit jaar voor iedereen weer eens iets nieuws om
aan deel te nemen.

1998
EVERSEL IN REGELRECHTE FAR-WEST STIJL
Kindernamiddag, NPP 9, voetbaltornooi, tennistornooi, tijdrit en
fietstocht
voor
wielertoeristen,
Eucharistieviering,
aperitiefconcert, fietszoektocht, bijeenkomst en petanque voor
de gepensioneerden, bonte avond: het waren weer de vaste
aktiviteiten van de feesten van 30 juli tot 3 augustus.
Maar Eversel zou Eversel niet zijn, moest er niet weer iets
nieuws bijkomen: het werd de FAR-WEST.
- een wijkenanimatie met ieder wijk zijn eigen far-west stand
op de parking;
- een go-car race in far-west stijl;
(toch spijtig, nietwaar Bert Gijbels, dat die auto van
Vandermeeren juist daar op die plaats stond en niet meer te
mijden was!!)
- de 2° editie van het swingpaleis in far-west stijl;
- de barbecue met far-west kermis op zondag.
Ook niet te vergeten dat op zaterdag voor de eerste maal een
Wielerwedstrijd voor Cyclo-Sportieven werd georganiseerd.
Sinds 1982 was de kienavond ook een jaarlijkse vaste waarde in
het feestprogramma. Met de jaren werd de kienavond reeds
enige tijd vooraf georganiseerd. Zo had de kienavond van 1998
reeds plaats op 25 juni .
Het was evenwel, na 17 jaar, de laatste kienavond.

1999
CIRCUS IN EVERSEL
Gezien het Far-West succes van 1998, moesten we zeker op
dezelfde wijze verder gaan met onze parochiefeesten.
En gezien het zeker al van in de jaren 1950 geleden was dat er
nog eens een circus in Eversel was neergestreken, was de keuze
voor 1999 snel gemaakt: CIRCUS werd het thema!!!!
Zaterdag 31 juli werd een echte circus-dag:
- een wijkenanimatie met ieder wijk zijn eigen circus-stand op
de parking;
- 's avonds de circus-ontspanningsavond;
En op zondag was er barbecue in circus-sfeer;
( wijselijk werd er maar geen "go-car circusrace" georganiseerd,
om alzo ongevallen zoals in 1998 te voorkomen!).
Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, en vooral ook de
sportievelingen, kwamen verder aan hun trekken in de jaarlijkse
vaste aktiviteiten.
Zo ook de feestelijke Eucharistieviering op zondagvoormiddag.
Maar spijtig genoeg was het in 1999 de laatste maal.
Immers, sinds de aanstelling in 2000 van onze pastoor Frans
Kusters ook tot pastoor van Berkenbos, dienden de
Eucharistievieringen herschikt te worden en viel in Eversel de
Mis van 10 u. weg. Dus vanaf 2000 geen Eucharistieviering
meer in het programma van de feesten. En natuurlijk ook
geen aperitiefconcert meer erna.
Vanaf 2000 wordt het stil op de zondagvoormiddag van de
feesten.

2000
EVERSEL IN EUROPA - EUROPA IN EVERSEL
2000: een nieuwe eeuw!
Waarom eens onze parochiefeesten niet in het teken van
EUROPA stellen. Er mag toch ook wel eens wat cultuur en
opvoeding bijkomen, nietwaar?
Geen probleem, onze wijkverantwoordelijken waren weer
enthousiast en mobiliseerden ieder hun wijk.
Nadat Ubbersel, als oranje-wijk, reeds enkele jaren voordien had
afgehaakt, vond de groene wijk (de Chamdijkers, ondertussen
van naam veranderd in Jodijkers) het ook niet meer mogelijk om
als wijk deel te nemen.
De 4 overige wijken gingen verder, en elke wijk werkte één
bepaald land uit: NEDERLAND, DUITSLAND, SPANJE en
ITALIE.
Op zaterdag was Europa echt zichtbaar, voelbaar en smaakbaar
aanwezig in Eversel:
- de wijkenanimatie met ieder wijk zijn eigen Europa-stand
op de parking;
- de Europa-vierkamp;
- de Europa-avond met proeven van Europa- hapjes uit de vier
landen;
Ook tijdens de fietszoektocht en de barbecue op zondag was
Europa nog steeds zichtbaar, voelbaar en smaakbaar.
Het was weer DJ Lubino die de feesten op maandagavond na de
bonte avond mocht afsluiten.

2001
25 JAAR PAROCHIEFEESTEN
Wat wordt 2001?
Zal dat niet , beste bezoeker, van u zelf afhangen?
Zeer zeker, en zeker in de mate waarop uzelf
deelneemt en ook steunt.
En zullen we dan over 25 jaar kunnen zeggen dat
de parochiefeesten van 2001 de beste feesten waren
die ooit in Eversel werden georganiseerd?.
De inrichters wensen u nog veel gezelligheid en
vriendschap tijdens deze feesten!

IN EVERSEL IS HET TOCH GOED OM TE
WONEN

Willy Van Aelst
1 augustus 2001

