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PAROCHIENIEUWS EVERSEL
BASISSCHOOL – Dag van de sportclub

© Romina

Ook in onze basisschool de Springplank kwamen de kinderen op woensdag 29 september jl.
massaal in de outfit van hun geliefde sport naar school voor de “dag van de sportclub”.
Opvallend hoeveel sportievelingen er tussen onze schoolkinderen zitten. Geldt voor hen ook
al het principe: “een gezonde geest in een gezond lichaam?”

SAMANA
Tijdens de corona was het lange tijd onmogelijk om in groep samen te komen. Gelukkig kan
het vanaf nu wel. Daarom organiseert Samana-Eversel voor alle leden een gezellige
ontspanningsnamiddag met een tas koffie en iets lekkers op maandag 18 oktober van 14 tot
17 uur.
Bij vervoersproblemen kan je contact nemen met je kernlid of met Mieke Swerts, tel. 011 42
30 97 of gsm 0472 48 21 49

OUDERAVOND CATHECHESE
Ter voorbereiding van de catechese voor onze jongeren die op 22 mei 2022 zullen gevormd
worden, is er een informatievergadering voor de ouders op donderdag 14 oktober om 19 uur
in St.-Baaf. Wij rekenen op de aanwezigheid van alle ouders. Het Vormsel, en de
voorbereiding erop, is en blijft een belangrijke periode in de groei van onze jongeren.
26 Jongeren hebben zich ingeschreven voor deze catechese die kortelings zal starten.
FERM – High Tea
Het is al veel te lang geleden dat de FERM-vrouwen nog eens gezellig samen waren, wat
konden bijbabbelen en samen een kopje thee konden drinken.
Daarom nodigt FERM haar leden uit op WOENSDAG 20 OKTOBER om 19u in Sint Baaf.
Een tafel met verfijnd vintage servies, etagères vol met kleine zoete maar ook
hartige lekkernijen en exclusieve theesoorten wachten op de deelnemers! Je
waant je in een sjiek Engels tea house, zoals hertogin Anna van Bedford dit deed in de 18de
eeuw.
Iedereen is welkom maar schrijf je dringend in via mail: fermeversel@gmail.com of stuur
een berichtje naar Gerda Beutels, 0485 16 73 73 . Breng gerust nog een vriendin mee.
Deelname € 5. Graag overschrijven op de rekening van Ferm Eversel – BE36 9733 5861
3781. Met vermelding naam + aantal personen.
Hopelijk zien we elkaar dan!

CYCLO-CROSS
Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober organiseert onze Wielerclub Berg-Op Eversel hun
jaarlijkse cyclocross aan de manège van Eversel.
Op zaterdag 16 oktober zijn er wedstrijden voor miniemen en aspiranten (Limburgs
kampioen) vanaf 10 uur tot 15 uur. Om 16 uur kan iedereen vanaf 18 jaar deelnemen aan de
fun cross “grote prijs Eric Vanderaerden” tvv “Een Hart voor Senegal”.
Op zondag 17 oktober crossen de masters, nieuwelingen, dames (Limburgs kampioenschap),
junioren, Elite 2, U23 en Elite 3. De eerste wedstrijd start om 10 uur, de laatste om 15 uur.

11.11.11- ACTIE 2021
ONTBIJTSERVICE – een initiatief van Femma, KWB en Scouts Eversel
Na een jaar onderbreking zullen wij op ZONDAG 7 NOVEMBER opnieuw een
ontbijtservice op touw zetten en ontbijtpakketten aan huis afleveren.
De opbrengst van onze actie van dit jaar 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 www.11.be
Een ontbijtpakket kost 8 Euro
De folder en inschrijvingskaarten ontvang je in je brievenbus.
Op zaterdag 16 oktober tussen 14.00 en 17.00 komen de scouts in Eversel huis aan
huis om eventuele bestellingen op te nemen.
U kan bij die gelegenheid uw bestelkaart en het passende bedrag meegeven
(TIP: vul je kaart vooraf al zelf in).
Wie deze rondgang mist kan dus nog tot 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, 0495/899890
KWB Rudi Rykers, Bovenstraat 44, 0489/790713
Scouts Gerard Leten, Bavostraat 35, 0478/309978

