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PAROCHIENIEUWS EVERSEL

PAROCHIEBLAD HERABONNERING
De herabonnering op het parochieblad “Kerk en Leven” is volop bezig. Ook dit jaar kreeg je
een bezoek van onze wijkverantwoordelijken met de vraag om te herabonneren. Indien dit
nog niet gebeurd is, doe je dit liefst door storting langs de bank: IBAN nr. BE41 7351 1716
8510 van “parochie Eversel”. De prijs is dit jaar bepaald op 42 euro (minder dan 1 euro per
editie)! Een steunabonnement kost 50 euro.
Opgepast: op de eerste bladzijde is een overschrijvingsformulier op jouw naam
afgedrukt. Je kan ook hiervan gebruik maken. Maar betaal natuurlijk niet tweemaal!!!
We zouden graag alles binnen hebben voor het einde van deze maand. Van harte dank aan alle
medewerkers.

ST.-CECILIAFEEST
Normaal wordt jaarlijks het St.-Ceciliafeest voor alle parochiale medewerkers gevierd tijdens
het derde weekend van november. Door allerlei omstandigheden zal dat mooie feest niet meer
doorgaan.
Om de parochiale medewerkers toch te kunnen danken, zal er een nieuwjaarsfeest
georganiseerd worden. Dit zal plaats hebben op vrijdag 21 januari 2022. Aan de
betrokkenen vragen we om nu al deze datum te noteren. Later volgt hier méér nieuws over.

FONS EN PAULA VAN SINT-BAAF GAAN OP POSTPENSIOEN
© Rita C.
Paula en Fons, dé
geranten van St.-Baaf!
Wie in Eversel van SintBaaf spreekt denkt
automatisch aan Fons
Neven en Paula Aerts, de
allereerste uitbaters van
de cafetaria van ons
parochiecentrum.
Van 1981 tot in 2021
stonden zij bijna 36 jaar
lang ten dienste van de
klanten, met slechts een
onderbreking van 5 jaar
(waarin Fons als soigneur
zijn beloftevolle poulain Marc Wouters begeleide tot een uitstekend profrenner die ooit de
gele trui zou dragen in de Tour de France).

Zij waren de geknipte personen voor deze belangrijke job in dienst van de klanten uit Eversel
en de omliggende regio. Paula bleef intussen ook nog actief binnen de KAV-FEMMA
vereniging en Fons spande zich in voor de wielerclub, want van de koers konden ze beiden
maar niet genoeg krijgen.
Ei zo na had de opening van cafetaria Sint-Baaf op 13 december 1980 niet kunnen doorgaan.
Op het laatste moment stelde Fons vast dat de entreport tussen de inkomhal en de cafetaria
middendoor gebarsten was. Waarschijnlijk weet intussen niemand dat die entreport er nog
altijd ligt, zonder dat iemand er ooit over gevallen is.
Veel inzet, veel toewijding, veel geduld en zoveel meer hebben Paula en Fons in al die jaren
opgebracht in dienst van het parochiaal ontmoetingscentrum en zijn bezoekers.
Wij kunnen onmogelijk voldoende uitleggen hoe dankbaar wij hen hiervoor zijn en denken
met plezier terug aan al die mooie dagen die wij met Fons en Paula mochten samenwerken.
Duizend maal dank. Het ga hen goed!
Jos Coels

FEMMA – 100 jaar
Op vrijdag 22 oktober om 10 uur worden de Femma-leden verwacht in de kleine feestzaal
van St.-Baaf.
Immers, vorig jaar kon in oktober de 100 ste verjaardag van Femma nationaal niet gevierd
worden. Daarom zijn op vrijdag 22 oktober van 11u00 tot 12u00 DE MADAMMEN (radio 2
programma) te gast bij Femma in De Maekerij in Leuven. Dit programma wordt
ook uitgezonden op TV1. Tijdens die uitzending zullen Siska Schoeters, Anja Daems en
Cathérine Vandoorne het hebben over het honderdjarig bestaan van Femma, onze lokale
werking, en uiteraard ... onze vrijwilligers.
Wij willen dit op nu vrijdag vanaf 10 uur graag samen met jou bekijken. We maken het
gezellig met een tas koffie en een zoetje. Prijs: 3 Euro. Dringend inschrijven bij je kernlid of
bij Anita Beutels 0486 67 98 53

FEMMA – BEZOEK St.-Annahof
Op dinsdag 26 oktober om 13.30 uur gaat FEMMA op bezoek in het St.-Annahof in
Lummen, Mellaerstraat 10
Tijdens de coranacrisis is het lokaal kopen heel fel gepromoot. Ook de korte keten
zit in de lift. Je koopt rechtstreeks bij de boer zonder tussenpersoon. Je krijgt steeds verse en
kwaliteitsvolle producten recht van bij de landbouwer. Zonder veel voedselkilometers of
verpakkingsafval. Bovendien ontvangt de producent een correcte prijs voor zijn producten.
Ook in onze beurt zijn er verschillende hoevewinkels waar je rechtsstreeks kan
kopen. Eén daarvan is St.-Annahof in Lummen.
Om 14 uur worden we er ontvangen met een tas koffie en cake. Nadien krijgen we een
rondleiding in de boerderij. We krijgen 5 proevertjes aangeboden met een glas wijn,
streekbier of biologisch appelsap. Deelnameprijs is 15 euro. nschrijven vóór 22 oktober bij je
kernlid of bij Anita Beutels, gsm: 0486 67 98 53.
Vertrek met auto’s aan St. Baaf om 13.30 uur. Wil je graag met de fiets gaan, zorg dan
dat je om 14 uur ter plaatse bent.

11.11.11- ACTIE 2021 - ONTBIJTSERVICE
Na een jaar onderbreking zullen de scouts, de KWB en FEMMA op zondag 7 novenber
opnieuw een ontbijtservice op touw zetten en ontbijtpakketten aan huis afleveren. De
opbrengst van deze actie zal voor een deel besteed worden aan “Een hart voor Senegal”, een
project dat de bouw en inrichting behartigt van een school in een achtergestelde buurt van
Mbour (nabij Dakar, Senegal) en deels aan het algemene 11.11.11-project. (meer info op
www.eenhartvoorsenegal.be en op www.11.be).
Een ontbijtpakket kost 8 Euro. Een folder en inschrijvingskaart ontvang je in je brievenbus.
Wie nog wenst deel te nemen, kan nog tot zondag 24 oktober terecht bij de
verantwoordelijken van de organiserende verenigingen. Ook geïnteresseerden van buiten
Eversel kunnen deelnemen aan deze actie!
Contactpersonen:
Femma: Rita Vanhove, Kapelstraat 103, 0495 89 98 90
KWB: Rudi Rykers, Bovenstraat 44, 0489 79 07 13
Scouts: Gerard Leten, Bavostraat 35, 0478 30 99 78

