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WELKOMSTWOORD 

 

U bent onlangs in onze St.-Jakobusparochie te Eversel 

komen wonen. 

Hartelijk welkom! 

Wij hopen dat u zich hier vlug zult thuis voelen en vele 

gelukkige jaren zult doorbrengen. 

U kunt beroep doen op de parochiepriester(s) of op de 

vele organisaties in onze parochie. 

Met veel genoegen bieden wij u deze 

‘Welkomstbrochure’ aan waarin u heel wat informatie 

vindt over onze parochie en ons verenigingsleven. 

Aarzel niet om bij interesse contact op te nemen met 

iemand van het verenigingsleven of met ons 

parochieteam. 

Natuurlijk bent u ook welkom om mee te vieren  in de 

wekelijkse eucharistievieringen in onze parochiekerk 

St.-Jakobus. 

 

Nogmaals van harte welkom en vlug thuis in Eversel. 

 

Namens de parochie, 

 

Uw parochieteam 
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KORTE GESCHIEDENIS VAN 

EVERSEL 
 

Reeds in de 13de eeuw is er sprake van “Everselle”, als een deelgebied 
van “Houweijken”, liggende in de heerlijkheid Vogelsanck. Verder 
vinden we terug dat inwoners van “Everselle” in de 16de  eeuw een stuk 
grond schenken om er een kapel te laten bouwen. In 1627 werd een 
karabijngilde “van St.-Jacobus” opgericht. Deze gilde bestaat vandaag 
nog steeds (in 2002 werd het 375-jarig bestaan gevierd). In 1711 werd 
een nieuwe kapel gebouwd in Eversel, die toegewijd wordt aan St.-
Jacobus. In 1759 krijgt de kapel een bedienaar. 
 
Tot 1839 behoorde Eversel tot de St.-Willibrordusparochie van 
Heusden-Centrum. Nadat er in de loop van het jaar reeds doopsels, 
huwelijken en begrafenissen plaatshadden in de kapel van Eversel, werd 
op 31 december 1839 Eversel tot zelfstandige parochie uitgeroepen, 
toegewijd aan St.-Jacobus. 
 
In 1848-1849 werd een nieuwe kerk gebouwd die op 5 september 1849 
samen met het ernaast liggende kerkhof werd ingezegend. In 1989 en 
in 1999 werd het 150-jarig bestaan van respectievelijk de zelfstandige 
parochie en de nieuwe kerk op uitgebreide wijze gevierd. In 1865 is er 
voor de eerste maal sprake van onderwijs in Eversel; een nieuwe school 
werd gebouwd in 1874. In 1915 werd dit een katholieke school voor 
jongens en meisjes, maar in 1919 werd deze gesplitst in een aparte 
jongens- en meisjesschool. In 1931 werd aan de meisjesschool ook een 
parochiezaal aangebouwd. In 1975 werden de 2 scholen opnieuw 
herenigd in een gemengde school, aan de Everselkiezel 55. 
 
Het is vooral na de 2de Wereldoorlog dat er in Eversel heel wat 
verenigingen opgericht werden, zodat in de jaren 1970 kon gezegd 
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worden dat Eversel een bloeiend verenigingsleven kende. Hierdoor 
ontstond de nood aan een goede zaal en aan bijkomende lokalen 
(immers de kleine parochiezaal en de privé-zaal Violet voldeden niet 
meer aan de behoeften). Daarom werd in eigen beheer begonnen met 
het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum. Tal van initiatieven 
hadden plaats om hiervoor geld in te zamelen (legendarisch zijn de 5 
wielercriteria voor beroepsrenners die in die periode georganiseerd 
werden).  
 
Op 13 december 1980 werd het centrum als parochiehuis “St.-Baaf” 
ingezegend en op 15 mei 1981 werd de gemeentelijke sportzaal in 
gebruik genomen. (Parochiehuis St.-Baaf is genoemd naar de H. Bavo, 
2de  patroonheilige van Eversel).  
 
Nadien werd er in de jaren 1980  ook weer in eigen beheer heel wat 
bijgebouwd, verbouwd aan de basisschool. Maar ook deze 
uitbreidingswerken waren snel onvoldoende om de groei van de 
basisschool bij te houden. In 2012 kon men eindelijk een uitbreiding met 
vier klaslokalen realiseren. Na het verdwijnen van de basisschool in de 
Kapelstraat te Heusden kwamen er heel wat kinderen van uit Heusden 
naar onze basisschool ‘De Springplank’ van Eversel. Dit had tot gevolg 
dat het pas gerealiseerde bouwproject onmiddellijk moest aangevuld 
worden met twee containerklassen.  
 
Begin van de jaren 1990 werd onze kerk gerestaureerd. In 2003 werd 

het orgel van de kerk officieel geklasseerd als beschermd monument. 

Het restauratiedossier van dit orgel was de aanleiding om het 

kerkgebouw grondig te renoveren. In 2010 werd het dak vernieuwd en 

geïsoleerd en de toren gerestaureerd. Tevens kwam er een nieuwe 

vloer, vloerverwarming, sanitair in het portaal en een nieuwe sacristie. 

En als slot werd de kerk ook geverfd. In 2016 werd in de oude doopvont 
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tevens een kleine keuken ingericht zodat na bepaalde vieringen kan 

nagepraat worden met een hapje en een drankje.  

 

Het restauratiedossier van het orgel, opgestart in 2009, werd in 2018 na 

lang wachten goedgekeurd. De restauratie werd in 2019-2020 

uitgevoerd door de firma Lapon in Diksmuide. Dit unieke orgel, daterend 

van rond 1770,  werd in 2020 in al zijn pracht teruggeplaatst en 

ingespeeld.  

Eversel heeft steeds een sterke traditie om grote momenten in de 

parochie extra in de verf te zetten. In 1989 vierden we 150 jaar.  We 

onthouden de prachtige stoet, de reünie van alle uitgeweken 

Everselnaren en het ontstaan van het Eversellied.  Een bljivend 

herdenken aan 150 jaar parochie Eversel is het kolenwagentje op het 

rond punt in Eversel. 

In 2007 werd Eversel uitgeroepen tot ‘dorp met toekomst’ en kreeg 

Eversel de titel van ‘Buitengewone buurt’ van de Koning 

Boudewijnstichting. 

In 2014 vierde Eversel het 175 jarig bestaan van onze parochie. Hier 
onthouden we de bedevaart van Eversel naar Compostella, het 
toneelstuk rond 175 jaar parochie.  Een blijvend aandenken aan deze 
175 jaar is de gedichtenstraat, een wandeling die vertrekt op de parking 
van Sint-Baaf. 
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Onze parochie Eversel mag vandaag nog steeds fier zijn op haar 3 
basistroeven: een mooie kerk, een gezellig parochiehuis St.-Baaf en een 
fijne basisschool De Springplank. 

 

PAROCHIEPRIESTER en 

SECRETARIAAT 
 

PASTOOR: Eerwaarde Heer Guido DEWAEGENEERE   

Pastorijstraat 1, 3550 Heusden-Zolder 

Tel. 011 42 20 97 

E-mail: dewaegeneere.guido@gmail.com 
 

 

MEDEWERKEND PRIESTER: Pater Frans Kusters 

Glorieuxstraat12/5, 3550 Heusden-Zolder 

Tel. 011 75 32 66 

(pater Frans is ook bereikbaar in de pastorie, 

Everselkiezel 90, telkens vanaf 1 uur voor de 

Misvieringen.) 
 

MEDEWERKER: Diaken Pitjoe Geybels 

De Nieuwe Dijk 14 (Berkenbos)   

Tel. 011 57 35 87 GSM 0479 49 16 44 

E-mail: pitjoe@gmail.com  
 

 

mailto:dewaegeneere.guido@gmail.com
mailto:pitjoe@gmail.com
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MEDEDELINGEN voor het PAROCHIEBLAD: 

Parochiesecretariaat: Pastorij, Everselkiezel 90 / Tel. 011 42 

20 25 

 E-mail: parochie.eversel@gmail.com  

Willy Van Aelst: Tel. 011 42 66 48   GSM 0478 55 78 86 

 E-mail: vanaelstwilly@gmail.com  

Rita Christiaens : GSM 0485 178 673  (WEGLATEN) 

 Email : rita.christiaens@gmail.com 

 

PAROCHIEHUIS SINT-BAAF: Padbroekweg 1,  

Tel. 011 42 88 84 (bureel)  / Tel. 011 42 41 51 (cafetaria) 

E-mail: info@sintbaaf.be  / Gerant grote en kleine feestzaal: 

Danny Schepers, GSM 0496 36 85 93 

 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

EUCHARISTIEVIERINGEN: 

Op zaterdagavond:   om 19.00 u. 

Op donderdagavond:  om 18.30 u. 

   

EERSTE COMMUNIE: 

De eerste communie heeft plaats op zondag 30 april om 10 

uur2023 in de kerk van Eversel. 

 

VORMSEL: 

Het vormsel vindt plaats op zondag 14 mei om 11 uur in de 

kerk van Heusden-centrum.  

 

mailto:parochie.eversel@gmail.com
mailto:vanaelstwilly@gmail.com
mailto:rita.christiaens@gmail.com
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DOOPSELVIERING: 

Gezamenlijke viering op de eerste zondag van de maand 

(namiddag). 
 

HUWELIJK: 

Datum en uur af te spreken met de pastoor. 
 

OVERLIJDEN: 

- Begrafenis: Datum af te spreken met de pastoor  

          (in principe telkens om 10.30 u.) 
 

- Gebedswake: op de vooravond  van  de begrafenis, om 

19.15 u.     

Verantwoordelijken voor de gebedswake zijn: Annie 

Vanluyd, Greta Vandebroek, Willy Van Aelst. 

 

COMMUNIE BIJ DE ZIEKEN: 

De communie wordt aan huis gebracht telkens rond de eerste 

vrijdag van de maand. 
 

TEN SLOTTE: 

Tijdens de kerkelijke hoogdagen of bij bijzondere 

gelegenheden kunnen er tevens speciale vieringen 

plaats hebben. 
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KERKELIJKE DIENSTEN en RADEN 
 

PAROCHIEBLAD 

U kan zich abonneren op het parochieblad “Kerk en Leven”.  

U kan hiervoor contact opnemen met uw pastoor.  Voor de 

vernieuwing ervan zal telkens in oktober uw 

straatverantwoordelijke zich bij u aanbieden.  Naast de 

algemene, vormende en informatieve artikels, vindt u er het 

nieuws van onze parochie; ook het nieuws uit de parochies van 

Heusden-Centrum, Berkenbos en Lindeman, waarmede 

Eversel een pastorale eenheid vormt, vindt u erin terug. 
 

Teksten om op te nemen in het parochiaal nieuws dienen steeds 

14 dagen voor het verschijnen binnen te komen op de pastorij.   

- Parochiesecretariaat: Tel. 011 42 20 25 

  E-mail: parochie.eversel@gmail.com  

- Willy Van Aelst: Tel. 011 42 66 48   GSM 0478 55 78 86 

  E-mail: vanaelstwilly@gmail.com  

 

 

PAROCHIALE WERKGROEPEN 
  

 DOOPSELCATECHESE 

Een doopselviering kan plaats vinden elke eerste zondag van de 

maand om 14 uur. 

Verantwoordelijken: 

- Annie en Willy Vandebrouck-Pipeleers, Bovenstraat 48 

GSM 0476 36 66 51 

E-mail: willyvdb56@hotmail.com 

mailto:parochie.eversel@gmail.com
mailto:vanaelstwilly@gmail.com
mailto:willyvdb56@hotmail.com
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 WERKGROEP EERSTE COMMUNIE 

De voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt door een werkgroep 

van onze parochie. 

Deze bestaat uit: 

- Ann Larbie :                verantwoordelijke 

- Hanne Schepers          

- Janne Deferm.                

Zij zijn ook te bereiken via e-mail: eceversel@gmail.com 

 

VORMSELCATECHESE – Kring 12 

De voorbereiding op het Vormsel gebeurt in samenwerking met de 

parochie Heusden. 

Voor verdere info kan u contact nemen met de verantwoordelijken: 

- Pastoor Guido, tel. 011 42 20 97 - E-mail: 

dewaegeneere.guido@gmail.com 

- Edgard Vandebroek, tel. 011 43 43 36 – E-mail: 

edgardvandebroek@hotmail.com 

De catechisten zijn te bereiken op het e-mailadres: 

Vormelingeneverselheusden@gmail.com 

  

 

 

 GEZINSVIERINGEN 

Een paar maal per jaar wordt er een kindvriendelijke 

gezinsviering uitgewerkt. Deze heeft in principe plaats als 

eucharistieviering op zaterdagavond om 19.00 u. 

Verantwoordelijke:  

- Ann Larbie, Everselkiezel 116 

 Tel. 011 45 42 33 

 E-mail: ann.larbie@gmail.com  

 

mailto:dewaegeneere.guido@gmail.com
mailto:Vormelingeneverselheusden@gmail.com
mailto:ann.larbie@gmail.com
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 PAROCHIERAAD 

Als motor van het kerkelijke en parochiale leven neemt de 

parochieraad initiatieven; ze bereidt ze voor, 

organiseert ze en volgt ze op.  De parochieraad 

zal zich steeds bezinnen en waken over al wat 

leeft in onze parochie Eversel.  De 

parochieraad komt regelmatig samen. 

- Verantwoordelijke: Annie Vanluyd, Everselkiezel 46 

 Tel. 011 42 21 22 GSM 0475 46 79 08 

 E-mail: annievanluyd1@gmail.com  

 

 SAMANA (de nieuwe naam van Ziekenzorg) 

Samana gaat op ziekenbezoek en organiseert 

allerhande ontspanningsnamiddagen. Samana 

gaat ook op uitstap, heeft gezellige ontmoetingsnamiddagen en houdt een 

kerst en lentefeest. Bij Samana brengen zieke, gezonde en 

zorgbehoevende mensen extra kwaliteiten in elkaars leven.  

- Voorzitster: Mieke Grauls-Swerts, Bovenstraat 42 

 Tel. 011 42 30 97 

 E-mail: mieke_swerts@msn.com 

 

 KERKFABRIEK 

Dient zorg te dragen voor de kerkelijke goederen, zowel 

roerend als onroerend.  De kerkfabriek staat ook in voor alles 

wat nodig is voor de eredienst.   

- Voorzitter: Willy Van Aelst, Everselkiezel 40 

 Tel. 011 42 66 48 GSM 0478 55 78 86 

 E-mail: vanaelstwilly@gmail.com 

mailto:annievanluyd1@gmail.com
mailto:mieke_swerts@msn.com
mailto:vanaelstwilly@gmail.com
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 PAROCHIAAL ONTMOETINGSCENTRUM SINT-

BAAF 

Een mooi centrum staat ter beschikking van de bevolking: 

socio-culturele verenigingen van Eversel en Ubbersel genieten 

een voorkeurtarief.  Naast een grote en kleine feestzaal zijn er 

verschillende vergaderlokalen.  De verhuringen hebben plaats 

op elke woensdagavond van 19.00 u. tot 20.00 u. op het 

secretariaat van Sint-Baaf, gelegen langs de kleine feestzaal. 

- Tel. 011 42 88 84 (secretariaat) 

E-mail: info@sintbaaf.be 

Tevens is er een ruim en gezellig cafetaria, dat dagelijks geopend 

is, behalve op dinsdag. 

- Tel. 011 42 41 51 (cafetaria) 

Het beheer van Sint-Baaf is in handen van de VZW Parochiale 

Instellingen St.-Jacobus, Padbroekweg 1 Het dagelijkse gebeurt 

hoofdzakelijk door Jos Coels, Robert Coels, Stefan Moons, 

Freddy Deziron. En Gert Ketelslegers. Naast het 

ontmoetingscentrum is tevens een gemeentelijke sportzaal, een 

tennislokaal en een tekenacademie gebouwd en liggen er 2 

voetbalvelden en 4 tennisvelden in de omgeving. 

 

 

 PAROCHIE EVERSEL 

De parochie organiseert jaarlijks dorpsfeesten. Deze jaarlijkse 

feesten  worden georganiseerd tijdens het 1ste weekend van 

augustus. Er worden ook traditioneel parochiale eetdagen 

georganiseerd op de 2de zondag van november en 2de zondag van 

mailto:info@sintbaaf.be
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maart. Helpende handen zijn op de dorpsfeesten en eetdagen 

steeds welkom. 

De organisatie van de dorpsfeesten gebeurt in afzonderlijke 

werkgroepen. 

De coördinatie van de dorpsfeesten gebeurt via een algemene 

werkgroep o.l.v. Anita Beutels: GSM: 0486/679853  

 

JEUGD 
JEUGDLOKALEN 
  

De gemeentelijke jeugdinfrastructuur bevindt zich in de 

Butastraat 20, naast het voetbalterrein.  

Scouts & Gidsen Sint Bavo, KAJ-Eversel en het jeugdhuis 

“Bascule” vinden hier onderdak.  Het gebouw en aanpalend 

terrein werd door het gemeentebestuur in concessie gegeven 

aan de VZW “Jeugdwerk Eversel”, die het gebouw beheert en 

onderhoudt. 

Sedert 1 juli 2018 werd ook het bosje, gelegen tussen Sint-Baaf 

en het voetbalterrein, aan die concessie toegevoegd.  De VZW 

Jeugdwerk Eversel is gevestigd in de Butastraat 20/2.  

- Voorzitter: Gerard Leten, Bavostraat 35 

GSM 0478 30 99 78 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

 SCOUTS (VVKSM St.-Bavo)  
 

Een bloeiende jeugdbeweging verdeeld over 6 

takken.  Jongeren kunnen lid worden vanaf het 

1ste studiejaar.  De bijeenkomsten hebben plaats 

op zaterdagnamiddag, aan de jeugdlokalen van 

14.00 u. tot 17.00 u.   

Voor meer informatie: www.scoutseversel.be  

 

Indien je een leidingsploeg wil contacteren, mail je best naar: 

- Kapoenen:  kap@scoutseversel.be (1-2de leerj.) 

- Kawellen: kw@scoutseversel.be (3-5de leerj.) 

- Jogi’s:  jgv@scoutseversel.be (6de leerj.-2de middelb.) 

- Givers: gv@scoutseversel.be (3de-5de middelb.) 

- Jins:  jin@scoutseversel.be (6de middelb.) 

- Alle leiding: leiding@scoutseversel.be 

- Stam:  stam@scoutseversel.be 

 

Voor al je andere vragen kun je terecht bij de groepsleiding: 

grl@scoutseversel.be 

 

Voor vragen over materiaal kun je terecht op: 

mm@scoutseversel.be 

 

 

 

 

 
 

http://www.scoutseversel.be/
mailto:kap@scoutseversel.be
mailto:kw@scoutseversel.be
mailto:jgv@scoutseversel.be
mailto:gv@scoutseversel.be
mailto:jin@scoutseversel.be
mailto:leiding@scoutseversel.be
mailto:stam@scoutseversel.be
mailto:grl@scoutseversel.be
mailto:mm@scoutseversel.be
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 KAJ 

Samenkomst voornamelijk op vrijdagavond 

Meer info : via onze sociale media (instagram onder ‘KAJ 

Eversel’) 

Verantwoordelijke:  

 Vogels Lieze 

GSM 0471 82 41 59 

E-mail: liezevogels@gmail.com  

Algemeen mailadres: kajeversel3550@gmail.com 

 

 JEUGDHUIS “BASCULE” 

Is toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar, mits 

aanschaf van een lidkaart.  Het jeugdhuis, 

gevestigd in de kelderverdieping van de  

jeugdlokalen, is in principe open ’s avonds op 

woensdag, vrijdag en zaterdag.   
 

Voor meer informatie:  

- www.jhbascule.be 

E-mail: jhbascule@telenet.be 

- Mathias Swinnen, Vroenweg 27, 3550 Heusden-Zolder 

GSM 0472 83 94 62   

- Jacques Philippe, Maasheide 51, 35810 Beringen 

GSM 0493 700 914 

 

VERENIGINGSLEVEN 

 

mailto:liezevogels@gmail.com
http://www.jhbascule.be/
mailto:jhbascule@telenet.be
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Eversel kent nog een rijk verenigingsleven.  Bij al deze 

verenigingen zijn nieuwe leden steeds van harte welkom. 

 KWB: Kristelijke Werknemers Beweging  

- Voorzitter: Rudi Rykers, Bovenstraat 44 

Tel. 011 43 32 41 

GSM 0498 79 07 13 

E-mail: rudiryk@gmail.com 

- Website: www.kwbeversel.be 

 

 FERM              

- Voorzitster: Gerda Beutels, Bavostraat 36                  

Tel. 011 42 85 73               

E-mail:gerdabeutels@hotmail.com                               

  

E-mail: fermeversel@gmail.com  

- Je vindt FERM-Eversel ook op Facebook. 

  

 FEMMA 

- Voorzitster: Rita Vanhove, Kapelstraat 103 

Tel. 011 42 90 55 

GSM 0495 89 98 90 

E-mail: ritavanhove239@hotmail.com  

E-mail: femma.eversel@gmail.com  

- Je vindt FEMMA-Eversel ook op Facebook. 

 

 LANDELIJKE GILDE  

- Contactpersoon: Frans Theys 

Tel. 011 43 13 74 

mailto:rudiryk@gmail.com
http://www.kwbeversel.be/
mailto:gerdabeutels@hotmail.com
mailto:fermeversel@gmail.com
mailto:ritavanhove239@hotmail.com
mailto:femma.eversel@gmail.com


- 16 - 
 

GSM 0474 73 03 39 

E-mail: frans.theys@skynet.be 

  

 OKRA SENIORENWERK EVERSEL  

- Voorzitter: Marcel Neven, Butastraat 53 

Tel. 011 43 19 60 

 E-mail: marcel.neven1@telenet.be 

- Secretaris: Gerard Schuyten, Everselkiezel 39 

Tel. 011 43 18 22 

E-mail: gerard.schuyten@telenet.be 
 

 GEZINSBOND afdeling Heusden-centrum/Eversel 

- Voorzitster: Rita Custers-Lambregts, St. Jansstraat 34 

Tel. 011 42 85 58 

rita.lambregts@telenet.be   

0486/715216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

mailto:frans.theys@skynet.be
mailto:marcel.neven1@telenet.be
mailto:gerard.schuyten@telenet.be
mailto:rita.lambregts@telenet.be
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HOBBY- en ONTSPANNINGSLEVEN 

 
 SPORTHAL EVERSEL 

Inlichtingen en verhuringen voor de sportzaal gebeuren via de 

website van de gemeente Heusden-Zolder. 

Surf naar de website: “heusden-zolder.zaalreservatie.be” en 

selecteer hierin : “sporthal Eversel”. 

Om te reserveren is een account nodig, met een ‘login’ en een 

‘paswoord’. 
 

 

 TEKENACADEMIE 

Kinderen kunnen al hun creatieve energie kwijt in de 

tekenacademie. De lesuren worden vastgelegd per schooljaar en 

kunnen dus wijzigen.  Bij wijze van voorbeeld was voor het 

schooljaar 2022-2023 de volgende uurrooster van toepassing.  
 

Voor de kinderen uit het basisonderwijs zijn er vijf 

lesmomenten van 2 lesuren per week voorzien, na de 

schooluren:  

- Dinsdag: 15.30 u. tot 17.10 u. 

- Woensdag: 13.15u. tot 14.55 u. en van 15.00 u. tot 16.40 u. 

- Vrijdag: 15.30 u. tot 17.10 u. 

- Zaterdag: 10.35 u. tot 12.15 u. 

Voor de kinderen uit het secundair onderwijs zijn er twee 

lestijden voorzien: 

- Woensdag: 17.00 u. tot 21.40 u. 

- Vrijdag: 17.20 u. tot 21.00 u. 
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Het inschrijvingsgeld bedraagt 74 en 49 euro in geval van sociaal 

tarief. 
 

Voor de specifieke lesuren en inschrijvingen kan u contact 

nemen met de betrokken leerkracht in het leslokaal van Sint-

Baaf begin september of contact opnemen met de 

Gemeentelijke Academie:    

- kasteel Meylandt, Meylandtlaan 20, 3550 Heusden-Zolder 

Tel. 011 80 80 89 

E-mail: academie@heusden-zolder.be 

- Ludo Horions  

GSM 0476 21 94 10 

ludo.horions@heusden-zolder.be  

 

 TENNISCLUB EVERSEL 

Tennisclub TC Eversel, Padbroekweg, Tel. 011 68 98 60  

- E-mail: info@tceversel.be  

- Voorzitter: Michel Vandeweeghde   GSM 0474 32 33 03 

- Ondervoorzitter: Linda Coels   GSM 0484 62 19 39   

- Secretaris: Lutgarde Claes GSM 0478 62 24 99 

 

 VOETBALCLUB ONDER DE TOREN BASCULE 

- Voorzitter: Jos Machiels, Dijkstraat 38 

Tel. 011 43 30 62 

E-mail: josrita@hotmail.be 

- Marnic Neys, Bovenstraat 4 

GSM 0478 65 58 09  

E-mail: marnik.neys@telenet.be  

mailto:academie@heusden-zolder.be
mailto:ludo.horions@heusden-zolder.be
mailto:info@tceversel.be
mailto:josrita@hotmail.be
mailto:marnik.neys@telenet.be
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 VOETBALCLUB GEREN BIJ 

- Voorzitter: Jean Vanpol, Vrevijverstraat 9, 3982 Koersel 

Tel. 011 42 16 56 

 

 WIELER en SUPPORTERSCLUB “BERG OP 

EVERSEL” 

- Voorzitter: Franky Vanderaerden, Kanaalweg 86 

GSM 0468 05 10 64 

E-mail: wc.bergopeversel@hotmail.com  

 

 WIELERTOERISTEN “BERG OP” EVERSEL 

Jos swinnen Vroenweg 27 tel: 011/42 62 55 

 

 WIELERCLUB ST.-BAAF - KWB EVERSEL 

- Voorzitter: Benny Swinnen, Kanaalweg 97/4 

Tel. 011 43 61 78 

E-mail: swinnen.b@telenet.be  
 
 

 K. ST.-JACOBUSGILDE EVERSEL VZW 

- Voorzitter: René Vanhove, Everselkiezel 79 bus 1 

Tel. 011 42 89 43 

E-mail: rene_vanhove@telenet.be 

 
 

 ST.-AMBROSIUSGILDE 

- Contactpersoon: Ferdinand Neys 

GSM 0492 94 26 92 

mailto:wc.bergopeversel@hotmail.com
mailto:swinnen.b@telenet.be
mailto:rene_vanhove@telenet.be
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 LANDELIJKE RIJVERENIGING “De Meylandtridders” 

- Voorzitter: Casimier Goossens, P. Beckersstraat 57 

Tel. 011 43 58 84  

- Contactpersoon: Liesbeth Geerkens 

GSM 0477 70 77 34 

E-mail: liesbethgeerkens@hotmail.com  

 

 VOETBALCLUB “R.P. Products Eendracht Ubbersel” 

- Voorzitter: Kris Somers, Bovenstraat 40 

E-mail: Kris.somers@outlook.com 

 

 ST.-HUBERTUSGILDE UBBERSEL 

- Voorzitter: Rudi Vandeneynde, Kanaalweg 80 

Tel. 011 45 45 59 

E-mail: vandeneynde.rudi@telenet.be  

- Verhuring clublokaal Ubbersel: Karen Schevenels 

GSM 0495 92 52 30 

 

 WANDEL- en FIETSCLUB ST.-BAAF 

- Vertrek: elke woensdag om 13.30 u. aan St.-Baaf. 

- Wandelen: van de 1ste woensdag van november tot de 3de 

woensdag van maart. 

- Fietsen: van de 4de woensdag van maart tot de laatste 

woensdag van oktober. 

Iedereen is van harte welkom en kan vrij deelnemen. 

 

 

mailto:liesbethgeerkens@hotmail.com
mailto:Kris.somers@outlook.com
mailto:vandeneynde.rudi@telenet.be
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ONDERWIJS 
 

Eversel heeft een bloeiende school: de vrije basisschool “De 

Springplank”, met een kleuterafdeling en een lagere afdeling.  

Kinderen kunnen naar de kleuterschool gaan vanaf hun 2,5 jaar.  

Zij kunnen op 1 september instappen of telkens na een 

vakantieperiode.  

 

 

VRIJE BASISSCHOOL De SPRINGPLANK 

EVERSELKIEZEL 55 

3550 HEUSDEN-ZOLDER 

 011/ 45 58 30 

WWW.SPRINGPLANKEVERSEL.BE 

SPRINGPLANKEVERSEL@GMAIL.COM 

 

 DIRECTIETEAM 

- Thea Heyligen 

GSM 0472 81 21 48 

E-mail: directie@despringplankeversel.com  

- Dorien Bogaerts 

GSM 0473 39 61 08 

E-mail: directie@despringplankeversel.com  

secretariaat@despringplankeversel.com 

 

 

mailto:SPRINGPLANKEVERSEL@GMAIL.COM
mailto:directie@despringplankeversel.com
mailto:directie@despringplankeversel.com
mailto:secretariaat@despringplankeversel.com
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 OUDERVERENIGING BASISSCHOOL 

- Voorzitter: Greet Hoeben 

GSM 0476 97 54 88  

E-mail: oudervereniging@despringplankeversel.com 

 

DORPSRAAD 
 

In Eversel is er eveneens een dorpsraad actief.  Het is een 

gemeentelijke adviesraad die een brug wil zijn tussen de mensen 

van Eversel-Ubbersel enerzijds en het gemeentebestuur 

anderzijds.  De dorpsraad vergadert elke tweede donderdag van 

de maand.  Minstens éénmaal per jaar worden alle inwoners van 

Eversel uitgenodigd voor een volksvergadering.  

De dorpsraad wil er vooral voor zorgen dat het goed wonen is 

in Eversel-Ubbersel. 

 

- Voorzitter: Rudi Rykers, Bovenstraat 44 

Tel. 011 43 32 41 

E-mail: rudiryk@gmail.com 

 

Bezoek de website van de dorpsraad Evesel-Ubbersel! 

www.eversel.be 
 

mailto:oudervereniging@despringplankeversel.com
mailto:rudiryk@gmail.com
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SLOT 
 

Wij hebben getracht u zoveel mogelijk informatie te geven over 

het reilen en zeilen in  onze parochie St.-Jacobus Eversel.  Het 

is evenwel een levende en dynamische gemeenschap.  Dit wil 

zeggen dat er zich steeds wijzigingen kunnen voordoen: 

verenigingen of werkgroepen die wijzigen of verdwijnen, nieuwe 

die ontstaan.  Nieuwe voorzit(s)ters die aantreden ingevolge 

bestuurswijzigingen, enz.  Wij verontschuldigen ons dan voor 

deze onvolledigheden. 

 

Belangrijk is dat u als nieuwe inwoner met deze bondige 

brochure de kans hebt om u snel thuis te voelen in Eversel of 

deel te  nemen aan het gemeenschapsleven in Eversel. 

 

Suggesties omtrent deze brochure zijn steeds welkom op het 

parochiesecretariaat van de pastorij; ook wijzigingen kunnen er 

doorgegeven worden op volgende mailadressen: 

janvandenput@gmail.com of parochie.eversel@gmail.com  

Een elektronische versie van deze brochure kan eveneens 

bekomen worden. 

mailto:janvandenput@gmail.com
mailto:parochie.eversel@gmail.com


- 24 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSTAFEL 
 

WELKOMSTWOORD ……………………………………..   1 

KORTE GESCHIEDENIS VAN EVERSEL  …………………..   

2 

PAROCHIEPRIESTER en SECRETARIAAT  ………………   5 

 Pastoor  

 Medewerkend priester 

 Medewerker 

 Mededelingen voor het parochieblad 

 Parochiehuis St.-Baaf 

LITURGISCHE VIERINGEN  ………………………………   6   

 Eucharistievieringen 

 Eerste communie 

 Vormsel 

 Doopselviering 

 Huwelijk 

 Overlijden 

 Communie bij de zieken 

 Ten slotte 

KERKELIJKE DIENSTEN en RADEN  ……………………..  7 



- 25 - 
 

 Parochieblad 

 Parochiale werkgroepen 

  Doopselcatechese 

  Werkgroep eerste communie 

  Vormselcatechese – Kring 12 

  Gezinsvieringen 

  Parochieraad 

  Samana 

   

  Kerkfabriek 

  Parochiaal ontmoetingscentrum Sint-Baaf 

  Parochie Eversel 

JEUGD  ……………………………………………………   11 

 Jeugdlokalen 

 Scouts (VVKSM St.-Bavo) 

 KAJ 

 Jeugdhuis “Bascule” 

VERENIGINGSLEVEN  ……………………………………   13 

 KWB: Kristelijke Werknemers Beweging 

 FERM 

 Femma 

 Landelijke Gilde 

 Okra Seniorenwerk Eversel 

 ACV: Algemeen Christelijk Vakverbond 

 Gezinsbond afdeling Heusden-centrum / Eversel 

 Parochiaal zangkoor (Parzane) 

HOBBY- en ONTSPANNINGSLEVEN  ……………………  16 

 Sporthal Eversel 



- 26 - 
 

 Tekenacademie 

 Tennisclub Eversel 

 Voetbalclub Onder De Toren Bascule 

 Voetbalclub Geren Bij 

 Wieler- en supportersclub “Berg Op Eversel” 

 Wielertoeristen “Berg Op” Eversel 

 Wielerclub St.-Baaf - KWB- Eversel 

 K. St.-Jacobusgilde Eversel VZW 

 St.-Ambrosiusgilde 

 Landelijke Rijvereniging “De Meylandt Ridders” 

 Voetbalclub “R.T.Products Eendracht Ubbersel” 

 St.-Hubertusgilde Ubbersel 

 Wandel- en Fietsclub St.-Baaf 

ONDERWIJS  ……………………………………………...  20 

 Vrije Basisschool ‘De Springplank’ 

 Directieteam 

 Oudervereniging Basisschool 

DORPSRAAD  …………………………………………….  21 

SLOT  ……………………………………………………...  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 
 

 

 

 

 

 

 

Januari 2023 


