
Lokale wandeling

Eversel is een gehucht van de gemeente Heusden-Zolder, met 1800 inwoners. Het is 
steeds meer op zichzelf aangewezen geweest door de begrenzing in het oosten met de 
verbindingsweg Hasselt-Beringen en in het westen met het Albertkanaal. Deze 
ingesloten ligging had tot gevolg dat de inwoners niet gemakkelijk deze grenzen 
overstaken. Eversel staat bekend om zijn kleinschaligheid, zijn rustige woon- 
omgeving, de verbondenheid tussen de inwoners en het sterke verenigingsleven. De 
laatste jaren groeide het dorp sterk, het werd dan ook in 2007 uitgeroepen tot ‘dorp 
met toekomst’.

     Standbeeld Jef Beckers
Pater Jef Beckers kom je op 
verschillende plaatsen in Eversel 
tegen. De Butastraat, Kruis- 
herenstraat en – natuurlijk – de 
Pater Beckersstraat werden ge- 
noemd naar deze missionaris. 
Ook werd er een standbeeld aan 
hem gewijd. De kruisheer pater 
Jef Beckers werd geboren in 
Eversel op 29 maart 1916. 
Op 29-jarige leeftijd vertrok hij 
naar Kongo om er te werken als 
kapelaan en broussepater in 

         Monument kolenwagentje
Op de eerste rotonde die in 1999 
door de gemeente Heusden-Zolder 
in Eversel werd aangelegd, kwam dit 
kolenwagentje te staan. Het kwam 
er als aandenken aan de viering van 
150 jaar parochie Eversel, omdat 
vele mannen hun dagelijks brood 
verdienden in de kolenmijnen van 
Zolder en Beringen.

       Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum
Het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum is al meer 
dan 25 jaar actief en is op die tijd uitgegroeid tot 
één van de grootste en meest professionele 
opvangcentra voor in nood verkerende wilde dieren 
in België en buurlanden. De dieren worden 
opgevangen met de bedoeling ze na behandeling en 
revalidatie terug in een geschikt biotoop vrij te 
laten. Het centrum is 24 uur per dag actief en de 
tussenkomst is steeds gratis. Jaarlijks vangt het 
centrum zo’n 5.000 patiënten op, dankzij de hulp 
van heel wat vrijwilligers. Elk jaar in augustus kan 
je het centrum bezoeken tijdens de opendeurdagen.
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         Stabroekse graanmolen
Op deze plaats stond vroeger de Stabroekse 
molen, die in de geschiedenisboeken al 
vermeld stond in 1464. Deze graanmolen 
draaide op de Mangelbeek. Begin 20ste 
eeuw werd de Mangelbeek rechtgetrokken 
op initiatief van graaf Albert de �eux de 
Meylandt, van het Kasteel Meylandt. De 
kasteelvijver werd in de oude bedding van de 
beek aangelegd. De beek werd echter vooral 
rechtgetrokken om meer oppervlakte te 
krijgen en de landbouwactiviteiten te 
kunnen uitbreiden.
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        Dreef naar het kasteel van Obbeek
De familie de Horion, begoede burgerij, bouwde of 
verbouwde rond 1749 het kasteeltje van Obbeek. Dit 
landgoed lag letterlijk ‘op de beek’. De oorspronkelijke 
naam van deze beek was Molenbeek, maar werd later 
Mangelbeek. Deze statige beukendreef was de 
verbinding van het landgoed Obbeek met het 
jachthuisje.
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        Domeinbossen en speelhuisje van Soest
De domeinbossen van Soest waren lange tijd 
eigendom van de familie van Soest. Het Vlaams 
Gewest kocht deze bossen aan in 1998, een deel van 
de bossen is nu voor wandelaars toegankelijk. In 
september 2003 werd het vervallen boswachter- 
huisje afgebroken nadat het onstabiel was geworden 
door vandalisme. Op vraag van de lokale bevolking 
en onder impuls van de Everselse Dorpsraad gaf de 
domeinbeheerder, het Agentschap voor Natuur en 
Bos, opdracht een bosschuilhut te bouwen voor 
wandelaars. Die werd toevertrouwd aan de 
houtafdeling van VTI Beringen. Vier leerlingen 
bouwden, samen met de leerkrachten, een schuilhut 
in duurzaam FSC-gelabeld douglasspar-hout. Het 
dak is opgetrokken uit drie lagen shingles.
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        St.-Jacobuskerk Eversel
Al in de 13e eeuw is er  sprake van ‘Everselle’ als deelgebied van ‘ouweijken’ liggende 
in de heerlijkheid Vogelsanck. In 1839 werd Eversel een autonome parochie. De kerk 
werd gebouwd in 1848 en werd gewijd aan de Heilige Jacobus. Het is een gebouw in 
neoklassieke stijl, naar een ontwerp van architect Jaminé, met een ingebouwde 
westertoren met ingesnoerde naaldspits. In dit kerkje bevindt zich een geklasseerd 
kerkorgel uit ca. 1770. In de nis staat een beeld van de Heilige Bavo, de tweede 
patroonheilige van de parochie Eversel. Daarnaast vind je in de kerk een beeldje van 
O.L.-Vrouw met kind van rond 1500, afkomstig uit Mechelen.  De laatste renovatie 
van de kerk dateert van 2008. Eversel is sedert 2010 ook Sint-Jacobusgemeente met 
een Sint-Jacobsschelp en wegwijzer richting Santiago de Compostela. En voor wie 
een voettocht of pelgrimstocht overweegt, het is van hieruit precies 2.247 km.
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Bondo, Api, Digba, Dakwa en Baye. De Kongolezen noemden hem ‘Jozefu Zamba’ 
wat zoveel betekent als ‘Jef die altijd in de brousse is’. Op 30 mei 1965 werd hij in 
Buta vermoord.
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Dorpsraad 
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