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DORPSFEESTEN in onze parochie
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Ook een aantal bekende personen
namen deel aan de wielertocht.

© wva
De sfeer zat er goed in tijdens
“Eversel terrast”.

© wva
De BBQ-bakkers in volle aktie om
alle bezoekers te bedienen.

“Marc Wauters classic”:
Op zaterdag 6 augustus had vanaf 7 uur de Marc-Wautersclassic plaats. Het was in 2001 dat
beroepsrenner Marc Wauters zijn akkoord gaf om zijn naam te verlenen aan deze
wielertochten gezien zijn goede banden met Eversel. Dit jaar dus voor de 20ste keer. Naast de
tochten van 130, 100 en 70 km. voor de echte wielerliefhebbers, was er dit jaar ook een
succesvolle tocht van 40 km. De inrichters noteerden 420 deelnemers, een cijfer dat de
aantallen van voor corona overtrof.
Eversel terrast:
Ook dit jaar is er geen tijd of moeite gespaard om van “Eversel terrast” het hoogtepunt van
deze 44ste feesten te maken. En inderdaad, het blijft een bewijs dat Eversel nog steeds tot
grootse dingen in staat is: dank zij het mooie programma en de zomerse avond (niet al te
warm, maar toch te fris naar het einde toe), is ook deze editie uitgegroeid tot toch een massaevenement!
Om 18.30 uur werd de kinderanimatie gestart met Percussie Bart. Een honderdtal kinderen
leerden muziek maken met allerlei voorwerpen. Zij konden zich ook mooi laten schminken.
Vanaf 20.30 uur was er dan Live muziek met Kim en Phil. Dit werd door iedereen gesmaakt,
zeker de dansmuziek en de Nederlandse meezing-liedjes. Méér dan 250 Everselnaren konden
genieten van deze fijne avond.
Zondag-programma:
Ook de zondag was een hoogdag met ‘s morgens de fietstocht van de toeristenclubs (met een
37 deelnemers).
’s Namiddags had de afsluiting van de fotozoektocht plaats, waarvoor 209 deelnemers waren
ingeschreven. Al sinds 5 juli konden de deelnemers op zoek gaan om tweemaal 24 foto’s te
zoeken, in een wandelzoektocht en / of een fietszoektocht. Huub Put werd de winnaar in
zowel de fiets- als in de wandelzoektocht. Het waren twee fotozoektochten die ook dit jaar
weer ten zeerste gesmaakt werden door de deelnemers.
Tenslotte was er het succes van de overheerlijke barbecue met naar schatting een 600
deelnemers (zoveel zelfs dat de voorraden vlees en groenten op waren en in allerijl nog
moesten bijgehaald worden).
Later op de avond had ook nog de prijsuitreiking van de zoektochten én de trekking van de
tombola plaats.
Het gaf ook op zondag een grote maar gezellige drukte in en rond St.-Baaf!

DANK
Het programma van deze succesvolle feesten werd dit jaar weer mogelijk gemaakt door de
verschillende werkgroepen. We willen hen daarom ook bijzonder danken! Ook een dank aan
alle helpers; zonder hun werk waren deze feesten niet mogelijk. En eveneens dank aan de vele
sponsors. Tenslotte danken we jullie allen die door jullie aanwezigheid de feesten gesteund
hebben en er mee een succes van gemaakt hebben.
En ook nog dit: ook het financiële is van belang. Immers, nadat in het verleden al belangrijke
verbouwingswerken plaats hadden aan St.-Baaf, zullen in de nabije toekomst opnieuw grote
werken gaan plaats hebben. Later meer nieuws daarover.
Zodra alles is afgerekend, brengen we jullie het financieel resultaat.
Hopelijk kunnen we zo nog vele jaren verder gaan met onze feesten. Afspraak alleszins
volgend jaar voor de 45ste feesten.

TOMBOLA
Hierna volgen de nummers van de winnende lotjes van de tombola:
0070, 3557, 2854, 0046, 1378, 3079, 3818, 4880, 1558, 2918, 3312, 0154, 4308, 0401, 1679,
4162, 1861, 3838, 0661, 4223, 4493, 4561, 1474, 3455, 2105, 4926, 1135, 1395, 2017, 3271.
De prijzen zijn in het secretariaat van St.-Baaf af te halen telkens op maandag van 20 uur tot
21 uur en op woensdag van 19 uur tot 20 uur, en dit tot eind oktober.

KAJ – rommelmarkt
Op zaterdag 6 augustus, tijdens het weekend van de dorpsfeesten, organiseerde de KAJ van
Eversel voor de eerste keer een rommelmarkt. En het werd een succes: 42 standhouders
daagden op die hun vintage en antieken spullen aan de man / vrouw trachtten te brengen.
Gezien de scouts op kamp weg waren, was de ganse weide achter de jeugdlokalen ter
beschikking voor de standhouders. Zij kregen het bezoek van een paar honderd
nieuwsgierigen en kooplustige bezoekers.
Het werd een succes over de ganse lijn, vatbaar voor herhaling de volgende jaren. En dit, wie
weet, in een mooie samenwerking met de dorpsfeesten?

