EVERSEL EN UBBERSEL IN DE MEDIA: 2021
(Met dank aan Internetgazet Heusden-Zolder)

JANUARI 2021
Nog late stormschade
Geen bijkomende besmettingen in Springplank
Springplank-leerlingen schenken speelgoed
Kleuterschool De Springplank voor 10 dagen dicht
Wel rook maar geen brand
Okra Eversel vergeet 80-plussers niet
Loslopende paarden waren snel in veiligheid
Schoolomgeving Eversel wordt veiliger gemaakt
VZOC: 5.159 dieren opgevangen, 103 paarden
FEBRUARI 2021
De Springplank heeft nieuwe kleuterspeelplaats
Oorlogsbom opgegraven langs Beringersteenweg
Kerk Eversel opent in het weekend
Een valentijnsbezoek van Samana Eversel
Stroompanne in deel van Eversel
Winter in Everselbos en op Kayenberg
Actie in kanaal Eversel ging rond gestolen motoren
Samana Eversel wandelt samen en toch apart
MAART 2021
Samana Eversel bezoekt zijn leden
Samana Eversel verspreidt doodle-stones

Wandelaars trekken door Sint-Baafsbos
Een stevige trip vanuit Eversel met Wandelend Paal
Springplankleerlingen helpen de natuur een handje
Ook drie winnende schrijvers in De Springplank
APRIL 2021
Ook Ferm Eversel biedt troostwandeling aan
Tonnagebeperking voor minder hinder in Kanaalweg
Wandelen op zoek naar de paashaas in Eversel
Zo kan het ook: Sint-Baaf
KWB-leden worden niet vergeten in Eversel
MEI 2021
Eversel herdenkt Pater Jef Beckers
Morgen Mariahulde aan kapel in Eversel
Eversel: leerlingen werken zelf aan schoolomgeving
Heusden-Zolder en Lummen meten vrachtwagens
Eversel brengt zijn kapellen in beeld
De brem bloeit volop in Eversel
VZOC-medewerkers vangen jonge stier
ANPR-camera tegen vrachtwagens op nieuwe brug
Botsing met alleen maar blikschade
Te grote niveauverschillen tussen de boten
Veel spektakel op het kanaal
Kanaalweg ook vanavond nog afgesloten

Brandweer moet omgewaaide bomen opruimen
JUNI 2021
Bedrijf werkloos na leegplunderen bestelwagens
Einde waterproblemen in St-Jacobusstraat in zicht
Afscheid van de lagere school 20-21 (12)
Afscheid van de lagere school 20-21 (11)
Vanavond gezien
Dieven op de vlucht na inbraakalarm
Fietser van de week: Rita en Olivia
Eucharistievieringen weer vrij normaal
Fietser van de week: Marnik Coels
't Is weer erg druk in het VZOC
Open Kerkendagen in Zolder en Eversel
Zo kan het ook: brug Genenbos
JULI 2021
Extra Vlaams geld voor VZOC
Rund redde zichzelf van de slacht
Geen parochiefeesten, wel zoektocht in Eversel
Op zoek naar de beachvlag van Ferm Eversel
Badmintonschool start in september in Eversel
Regen betekende vroegtijdig einde van airbadminton
AUGUSTUS 2021
Het is weer plezant in de Butastraat

Vakantiegroeten uit Bekkevoort
Zoek het plekje: gedenkteken pater Beckers
SEPTEMBER 2021
Femma Eversel was ook op pad
24 eerste communicanten in Eversel
Ook Martine Van Gils in Homo Universalis
OKTOBER 2021
KWB-Eversel laat wandelaars griezelen
Femma-dames luisterden samen naar hun geschiedenis
Rioleringswerken Jacobusstraat starten morgen
Samana Eversel kwam nog eens samen
Bijna 200 veldrijders vandaag in Eversel
165 jonge veldrijders aan de start in Eversel
Morgen en zondag cyclocrossen in Eversel
Eversel vierde zijn vormelingen
NOVEMBER 2021
Nog twee inbraken in Eversel
Inbrekers slaan weer toe
Schouwbrand in de Kanaalweg
Everselse verenigingen sloegen handen in elkaar
Jeugdverenigingen in Heusden (5)
Scouts Eversel stappen 100 km voor goede doel
DECEMBER 2021

Fonkelende straten in Heusden-Zolder
Inbraak in de Kanaalweg
Springplank vergeet de vluchtelingen niet
Ook Okra Eversel verrast zijn leden
Vredesvuur uit Bethlehem is in Eversel aangekomen
Nu al tien scenario's voor ontsluiting kolenhaven
Samana Eversel bezorgt leden een attentie
Ook in Eversel heeft de KWB de stal gezet
Inbraak in Kanaalweg
Hoe ziet de toekomst van de 8 kerken eruit?

