Week 2022-34
PAROCHIENIEUWS EVERSEL

FEDERATIEVIERING
Tijdens een 5de weekend van de maand heeft er telkens een Federatieviering plaats samen
voor de 4 parochies (Berkenbos, Eversel, Heusden, Lindeman) van onze ‘Pastorale Eénheid
Heusden’. Op nu zondag 28 augustus om 11 uur vindt de volgende Viering plaats in de
parochiekerk van Lindeman. In deze viering zal onze bisschop Patrick Hoogmartens
voorgaan. Hij brengt die dag een bezoek aan de parochie Lindeman.
Iedereen is welkom in deze bijzondere Viering.

DORPSFEESTEN in onze parochie

© FJ
Kinderanimatie op zaterdagavond met “Percussie Bart”.
© JB
Ook op zondag was er een springkasteel
en heel wat animatie voor de kinderen,
gebracht door Clown Falkemie.
Dit zijn nog enkele sfeerbeelden van de
voorbije dorpsfeesten. Immers, ook aan
de kinderen is er gedacht zowel op
zaterdag als op zondag: zaterdag was er
animatie met Percussie Bart en zondag
zorgde Clown Falkemie voor de
animatie. Ook het springkasteel had
doorlopend succes. En ondanks de scouts zeer talrijk op kamp weg waren, hebben toch nog
veel kinderen zich enorm kunnen uitleven tijdens de animatie en natuurlijk ook op het
springkasteel. Moet ook de volgende jaren zeker een onderdeel blijven van de feesten.

ZOMER VAN DE VOGELVERSCHRIKKERS
© FJ
Eén van de 24 vogelverschrikkers die Eversel
kleuren..

Ook dit jaar heeft FERM in Eversel / Ubbersel “de zomer van de vogelverschrikker 2022”
georganiseerd. Al sinds 1 juli, en nog tot 31 augustus, staan 24 prachtige exemplaren
opgesteld langs de Everselse wegen. Wie al deze vogelverschrikkers alsnog te voet of per fiets
wil gaan bewonderen, kan hiervoor een deelnemersformulier afhalen van de website van
Eversel: www.eversel.be Meteen kan je dan ook met het stemformulier stemmen voor de
mooiste vogelverschrikker (formulier ten laatste op 31 augustus in de brievenbus van St.Baaf, Padbroekweg 1,steken). Benieuwd naar het resultaat! En dank aan FERM voor het
initiatief.

TOMBOLA
Hierna volgen de nummers van de winnende lotjes van de tombola van de dorpsfeesten:
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.
Opgelet: De prijzen kunnen tot 30 oktober alle dagen afgehaald worden in het cafetaria van
St.-Baaf, behalve op dinsdag, de sluitingsdag. (vorige week hebben we foutief vermeld dat de
prijzen op het secretariaat konden afgehaald worden, waarvoor onze excuses).

BASISSCHOOL - OPEN-KLASDAG
Op maandag 29 augustus is er open-klas-dag van 17 tot 19 uur in onze basisschool De
Springplank. Die dag is iedereen er welkom. Dan kan je kennis maken met o.a. de nieuwe
klas, met de nieuwe juf of meester, met de nieuwe schoolkameraadjes, met de
oudervereniging. Het nieuwe schooljaar hervat op donderdag 1 september.

