Week 2021-46

PAROCHIENIEUWS EVERSEL

WERDEN DOOR HET H. DOOPSEL IN DE KERKGEMEENSCHAP OPGENOMEN
Lotte Vita, dochtertje van Tim Vanduren en Melanie Billen, P. Beckersstraat
Moge Lotte Vita gelukkig opgroeien.
Proficiat aan ouders en familie.
Elina, dochtertje van John Thijs en Kathleen Swerts, Lusthofstraat
Moge Elina gelukkig opgroeien.
Proficiat aan ouders en familie

KAARTWEDSTRIJD ST.-AMBROSIUSGILDE
Iedereen is uitgenodigd op de kaartwedstrijd zetten van de Ambrosiusgilde op vrijdag 19
november om 19 uur in de kleine feestzaal van St.-Baaf. Inschrijven kan ter plaatse vanaf
18.30 uur. Iedereen is hartelijk welkom.

FERM
De herfst is in het land, hoog tijd dus om onze wandelschoenen boven te halen en te genieten
van een heerlijke wandeling. Op donderdag 18 november maken we een wandeling in de
bossen van Eversel. We maken een lus van ongeveer 5 km. We houden een korte stop aan het
wandelaarskapelletje in de dreef - bos Van Soest. En onze Ferm troostplek in de Lusthofstraat
mag zeker niet ontbreken op de wandeling. Na de wandeling is er gelegenheid om iets te
drinken in het cafetaria van Sint Baaf. We vertrekken om 14u op de parking van Sint Baaf.
Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom!

FEMMA - bloemschikken
Op woensdag 24 november om 19.30 uur kan je in St.Baaf een mooi adventsstuk maken in
aanloop naar de kersttijd.
Wat je nodig hebt: grote ronde schaal, bol piepschuim of droge oasisbol van ongeveer 10 cm
doorsnee, busseltje fijn snoeihouttakjes, 1⁄2 zak mos, fijn conifeer groen (niet te veel), korte
glazen of plastieken pipetten, groene wikkeldraad, goud of zilverdraad, krammetjes,
kleine bloemen bv. Kleine roosjes, anjers, helleborus...., extra schaaltje of potje, kleine
denappels en kleine kerstballen, 4 theelichtjes, plastiek om op je tafel te leggen, mesje,...
Deelnameprijs: 5 EURO. Inschrijven bij je kernlid vóór 20 november of via mail
femma.eversel@gmail.com
Contactpersoon: Rachel Vermeyen 0496/497849

SCOUTS - sponsortocht
Van de Scouts- en Gidsengroep van Eversel is al langer geweten dat ze van een uitdaging
houden en zich graag inzetten voor het goede doel. De 11.11.11-actie staat daarbij jaarlijks op

het programma. Maar de uitdaging van dit jaar was toch wel bijzonder: een eigen gesponsorde
dodentocht over 100 km, met daarbij ook enkele kortere trajecten. Vijf moedigen werden in
Durbuy gedropt, waar ze een uitgestippeld traject aanvatten. Met ook ondersteuning vanuit de
volgwagen. Later wachtten vier bijkomende wandelaars op het 50 kilometerpunt in Freloux
om samen de tocht verder te zetten. Enkele uren later, tussen Borgloon en Wellen, wachtte
weer een groep van 8 jongeren om de laatste 30 km mee te stappen. Maar zoals steeds wogen
de laatst loodjes het zwaarst.. De opbrengst van de tocht wordt later bekendgemaakt.

SCOUTS - trappistenquiz
De jins van Scouts Eversel nodigen jullie graag uit op de jaarlijkse quiz ten voordele van hun
buitenlands kamp.
Waar: Gildezaal Sint-Hubertus Ubbersel -Kanaalweg, 3550 Heusden-Zolder.
Wanneer: vrijdag 19 november 2021, welkom vanaf 19 uur, Start quiz 20 uur.
Deelnameprijs: 15€ per team, max. 5 personen per team. Inschrijven kan via: https://fb.me/e/2eY8GoKR9
Voor wie niet graag quizt is er ook de mogelijkheid om later op de avond een (of meerdere)
trappist(en) te komen proeven!!

