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PAROCHIENIEUWS EVERSEL

IS OVERLEDEN
Jean NYS, 85 jaar, weduwenaar van Angèle Vandebrouck, voorheen wonende in de
Bavostraat.
Namens onze parochiegemeenschap bieden wij aan de familie onze christelijke deelneming
aan. Moge Jean nu rusten in de vrede van de Heer.

BASISSCHOOL – Dag van de jeugdbeweging

© De Springplank

Dank zij een bloeiende scoutsafdeling kunnen heel veel kinderen van Eversel elke week op
zaterdagnamiddag genieten van de scoutsactiviteiten. Ook zijn er heel wat kinderen die naar
de Chiro in Heusden trekken. Dat er inderdaad veel kinderen lid zijn van Chiro of Scouts
bleek op de “dag van de jeugdbeweging” op vrijdag 22 oktober jl. Dan mogen immers de
kinderen die lid zijn van een jeugdbeweging in uniform naar de school gaan. En dat deden ze
dan ook. Ze waren met méér dan 100 en ze lieten het op een enthousiaste manier zien, Er
werd immers een 'kretenwedstrijd' georganiseerd tussen de Chiro en de Scouts! En ondanks
het hevig kabaal eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Zo hoort het ook tussen
jeugdbewegingen.

SAMANA
© Mieke
Na een lange onderbreking omwille
van corona kan SAMANA opnieuw
gezellig samenkomen. Maandag 18
oktober was het zover. De opkomst
was groot en iedereen was heel
enthousiast om elkaar terug te zien.
Jammer genoeg zijn ondertussen
verschillende van de leden overleden,
maar ook zij waren aanwezig: voor
hen brandde er een kaarsje.
Er werd heel wat bijgebabbeld,
spelletjes gespeeld en genoten van
een tas koffie en iets lekkers.
Maandag 15 november is er opnieuw samenkomst, als corona er geen stokje voorsteekt.
FEMMA – 100 jaar

© Rita
Met koffie en lekkers, aandachtig luisteren naar Radio 2.
Onze dames van Femma luisterden samen naar De Madammen op Radio 2 . Het
programma stond in het teken van 100 jaar KAV/Femma. Er werd onder meer gepraat
hoe het er vroeger uitzag, over de rol en de rechten van de vrouwen vroeger en nu .Wat de
toekomst gaat brengen voor de Femma wereldvrouwen in deze snel veranderende wereld.

KWB
2021 Was weer een jaar als geen ander: wegens corona moest er ook dit jaar weer drastisch
gesnoeid worden in de programmatie. Wel zullen er dit jaar nog enkele “veilige activiteiten”
worden georganiseerd. Alhoewel de Sint dit jaar geen huisbezoeken doet, zullen alle kinderen
en kleinkinderen van onze leden dit jaar toch nog een pakje mogen ontvangen van de Sint. De
verschillende samenaankopen zitten er ook weer aan te komen. En tweemaal per jaar blijven
de leden het “voordelenboekje” ontvangen alsook regelmatig via mail de interessante
aanbiedingen.
Voor de echte grote opstart in 2022 gaan de wijkmeesters op maandag 8 november samen
zitten. Ideeën zijn daartoe steeds welkom!
Ook dient het lidmaatschap verlengd te worden, liefst via overschrijving: €30 storten op
rekeningnummer BE70 9300 0943 4225 op naam van KWB-Eversel en met vermelding van je
naam.

KWB - griezeltocht
Van 28 oktober tot 14 november kan iedereen deelnemen aan de griezeltocht van KWBEversel. Het vertrek is voorzien op de parking van St Baaf. Aan het vertrekpunt hangen
enkele posters. Scan eenvoudig de QR-code en vervolg de tocht via je smartphone. Onderweg
kom je nog affiches tegen. Scan ook hiervan de QR-code en luister naar een mooi verhaal,
verteld door Dimitri Leue. Je kan ook eenvoudig de voorziene bewegwijzering volgen. Deze
tocht is toegankelijk voor rolstoelen en buggy's.
Er zijn twee verhalen. Eentje voor min 10- en eentje voor plus 10-jarigen.
Bovendien mag iedereen zich verkleden in een griezel. Maak hiervan een mooie foto en stuur
deze naar kwbeversel@gmail.com. Onder de inzendingen verloten we mooie prijzen.
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Guido: 0494 470 425.

