
EVERSEL EN UBBERSEL IN DE MEDIA: 2022 
(Met dank aan Internetgazet Heusden-Zolder) 

 

JANUARI 2022 

Racers halen meer dan 130 in Dijkstraat 

Pas herstelde buizerd neergeschoten in Obbeek 

VZOC vangt inbeslaggenomen vechthanen op 

VZOC mag voor € 2250 dierenvoeding gaan kopen 

Cebeo neemt Electro Meers over 

Heusdense parochies vormen eenheid 

Samana-vrijwilligers klinken op 2022 

FEBRUARI 2022 

Alaaf in Ubbersel 

Wegenwerken moeten voor meer veiligheid zorgen 

En 't is al opnieuw prijs 

Neos op wandel door de bossen van Eversel 

De Obbeekstraat ligt er weer netjes bij 

Dieven zijn uit op werkmateriaal 

Inbraak in de Padbroekweg 

Boompjes omgezaagd in Ubberselbos 

Heusden-Zolder blijft opteren voor bijkomende brug 

25 everzwijnen geschoten bij drukjacht 

Veel beperkingen door drukjacht Eversel-Ubbersel  
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MAART 2022 

Online routeplanner kan vanaf nu gebruikt worden 

Koffiestop voor Broederlijk Delen 

Gezinsviering in Eversel 

Weer werkmateriaal gestolen 

Drie lichtgewonden bij botsing tussen 2 auto's 

Samana kwam samen in kerk van Eversel 

Eversel-Ubbersel zamelde veel goederen in 

Dorpsraden staken in Heusden de koppen samen 

Ook in opvangcentrum worden fietsen gepromoot 

Waar zitten de 70-jarigen van Heusden en Eversel? 

Twee bedrijven nemen deel aan Bouwroute 

Vastenbezinningen in de kerk van Eversel 

Genieten in de vallei van de Mangelbeek 

APRIL 2022 

Femma kon eindelijk nog eens een feestje bouwen 

Zeker 1.000 wandelaars op wandeldag in Eversel 

Ook in Ubbersel maakten ze zaadbommetjes 

Eversel is centraal wandelpunt voor Vlaanderen 

KWB zamelt fietsen in voor bewoners opvangcentrum 
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MEI 2022 

Eversel kan eindelijk zijn orgel inwijden 

25 jongeren kregen vormsel in Eversel 

Opnieuw een Zomer van de Vogelverschrikker 

Vooral jongeren wandelen langs gebedshuizen 

Een tuinfeest waarop iedereen danste 

Jonge renners geven 't beste van zichzelf 

KWB-afdelingen zamelen 45 fietsen in voor De Bark 

Leerlingen in de bres voor Oekraïense kinderen 

23 communicanten in Eversel 

't Blijft aanslepen in de Sint-Jacobusstraat 

JUNI 2022 

Afscheid van de lagere school 21-22 (14) 

Afscheid van de lagere school 21-22 (13) 

In Eversel denken ze aan de mantelzorgers 

Samana Heusden samen op bedevaart 

Straatbarbecue in de Padbroekweg 

Everselse fietsers zijn vertrokken voor tweedaagse 

2 pk's zakken massaal naar Ubbersel af 

Slang van drie meter in het VZOC 

Opnieuw een mooi paardenspektakel in Eversel 

Het gerestaureerde orgel is nu ook ingezegend 

Eversel luistert met trots naar zijn orgel 
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Opnieuw wedstrijden bij Meylandtridders 

Aperitiefconcert voor kermis in Eversel 

Leerlingen in Eversel behaalden fietsdiploma 

JULI 2022 

VZOC haalt 84 uitgehongerde schapen op 

Extra veiligheid aan het IJzersveld 

Vandaag gezien 

KAJ Eversel organiseert een rommelmarkt 

Na 245 dagen corona-ellende weer thuis 

AUGUSTUS 2022 

De Gul Koersel wint Ubbelbeker 

Eendracht Ubbersel is klaar voor de viering 

Weer verwaarloosde dieren in de hitte 

Roger Swerts reageert op overlijden Vanspringel 

Butastraat was speel- en feeststraat 

Eendracht Ubbersel viert zijn 50ste verjaardag 

Eversel had geslaagde dorpsfeesten 

40 standhouders op rommelmarkt van KAJ Eversel 

Marc Wauters Classic kende schitterende editie 

Marc Wauters Classic topper Dorpsfeesten Eversel 
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SEPTEMBER 2022 

Veel sportievelingen in De Springplank 

Okra Eversel is eindelijk weer kunnen starten 

3 vossen vastgeraakt in kelder in Bolderberg 

Boslandtrail steunt vzw Benjalien 

De mooiste vogelverschrikkers zijn gekend 

Oude melkerij staat nu helemaal leeg 

Samana Eversel blies verzamelen 

Als het op een decibel niet aankomt ... 

Wieze Boys A en RP Products bekeren verder 

24 kleuters starten feestelijk in Ubbersel 

OKTOBER 2022 

Meer dan 400 fazanten en patrijzen in VZOC 

Clubkampioenen bij WTC KWB Sint-Baaf 

Dubbele Vlaamse steun voor dierenasielen, ook VZOC 

Elodie Kuiper de snelste dame 

Yoren Vanhoudt laat iedereen achter zich 

65-jarigen van Eversel verzamelden 

Jonge renners leverden strijd in Eversel 

Opnieuw 22 verwaarloosde schapen in VZOC 

Een heel weekend vol veldritten in Eversel 

Verwaarloosde paarden blijven maar opduiken 

Drie verwaarloosde hengsten in beslag genomen 
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NOVEMBER 2022 

Weer 29 dieren in beslag genomen in Gelinden 

Op zoek naar extra industriegronden 

Vissen, duiven, hoenders ... weeral verwaarloosd 

Samana Eversel knutselde wenskaarten 

Samana viert 90ste verjaardag van Philomène 

Eversel ontbijt voor 11.11.11 

DECEMBER 2022 

Ex-wielrenner Roger Swerts wordt vandaag 80 

Samana Eversel hield een kerstfeest 

Steeds meer verwaarloosde dieren in VZOC 

Ook in Eversel staat de kerststal klaar 

Volop ambiance op Eversels Rock Festival 

Veel volk op volksvergadering Eversel-Ubbersel 

Inbreker in bestelwagens krijgt 15 maanden cel 

VZOC neemt 12 paarden op in één dag 

Zaterdag ERF 2022 met 2 stevige coverbands 

Politie brengt Sint en pieten naar de Springplank 
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