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FERM – de Zomer van de Vogelverschrikker
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De zomer van de
vogelverschrikkers zit erop. En
dat het succesvol was: tot eind
augustus hebben twee maanden
lang 24 vogelverschrikkers de
voortuinen van Eversel en
Ubbersel opgefleurd. De jury
heeft nu de stemmen geteld en
heeft zelfs 3 winnaars
uitgeroepen.
Dit zijn de 3 gelukkigen:
Everselkiezel 67 (Greet
Kumpen), Bavostraat 29 (Gilbert
Moons en Marcel Goossens) en
Bavostraat 9 (Kristel Schepers). Zij mochten een mooie ‘FERM-prijs’ ontvangen.
FERM-Eversel zegt nogmaals: DANKJEWEL aan allen die deelnamen en aan allen die de
vogelverschrikkers bezochten en punten gaven. Het was fantastisch.
Samen hebben we kleur gegeven aan de zomer van 2022.
EERSTE COMMUNIE – ouderavond
De Eerste Communie 2023 zal in Eversel plaats hebben op zondag 30 april 2023. Op dinsdag
4 oktober om 19.30 uur zal er in de kerk een infoavond voor de ouders plaats hebben. De
ouders van de kinderen van het eerste studiejaar hebben de nodige informatie al gekregen om
hun kind te schrijven voor de Eerste Communie en om hen uit te nodigen voor de infoavond
van 4 oktober.
Voor de ouders van de kinderen die volgend jaar 7 jaar worden en in Eversel niet naar de
school gaan, vragen we om hun kind zo vlug mogelijk, liefst voor 25 september, hiervoor in te
schrijven, via mail eceversel@gmail.com . Daarna krijgen ze dan via mail de uitnodiging met
toelichting voor en over de ouderavond.

SCOUTS - startdag
Op zaterdag 3 september werd door de scouts van Eversel de start genomen voor weer een
fantastisch nieuw werkjaar. Om 14 uur waren de aanwezigen getuige van een denderende
show waarmee het jaarthema werd voorgesteld Nieuwe leden vanaf het eerste leerjaar
(geboren in 2016) blijven nog steeds welkom. Zij mogen dan drie keer komen kennismaken
voordat ze beslissen om definitief aan te sluiten of niet.
Voor meer informatie kan je terecht op de website: www.scoutseversel.be
Wij wensen leiding en leden een boeiend en leerrijk werkjaar toe.

INTERPAROCHIALE ZIEKENDAG
Nu dinsdag 27 september 2022, vanaf 13.15 uur tot 17 uur, heeft de eerste Samanaontmoeting plaats voor alle leden van onze ‘Pastorale Eenheid St.-Franciscus Heusden
(Berkenbos, Eversel, Heusden en Lindeman). Voor meer info kan je nog terecht bij de
kernleden of bij Mieke Swerts, tel. 011 42 30 97 of gsm. 0472 48 21 49.
Wij wensen de deelnemers veel verzet toe: moge het een deugddoende namiddag worden!
Dank ook al aan alle SAMANA-kernen en andere helpers die deze aangename uurtjes mede
mogelijk maken.
FERM – bedrijfsbezoek
Vandaag woensdag 21 september gaat FERM op bezoek in de Viskwekerij Vandeput in
Zonhoven, Boomsteeg 40-60. Om 14 uur begint de rondleiding. Een gids zal ons uitleggen
hoe de visteelt is ontstaan en hoe het viskweekbedrijf in elkaar zit.
Vertrek met de fiets aan St.-Baaf om 13 uur (met de auto kan je zelf rechtstreeks naar de
viskwekerij). Wie alsnog wil deelnemen, neemt best onmiddellijk contact met iemand van het
bestuur of met voorzitster Gerda Beutels.

FERM - handwerkcafé
En FERM blijft ferm breien, haken, … en ondertussen ook ferm babbelen en lachen bij een
heerlijke tas koffie op de woensdagen 28 september, 12 en 26 oktober.
Afspraak in lokaal 1 van St.-Baaf, telkens om 19 uur.

