
Coppelia - De kleine zeemeermin 
Balletgroep Coppelia brengt om de 2 jaar een dansvoorstelling in Stroming. In 
2009 was dat “De kleine zeemeermin”, het bekende sprookje van Hans Christian 
Andersen, over de jongste dochter van de koning van de zee, die verliefd wordt 
op een mensenprins. 

Proms of Slenne 
Voetbalclub FC St-Joris kwam met het idee en organiseerde een evenement 
waar sport en cultuur samengaan. The Shakers vierden hun 30-jarig bestaan en 
met de fanfare gaven ze het beste van zichzelf tijdens een uniek concert. 

80 jaar K.L.J. 
De Sleinse afdeling van de Katholieke Landelijke Jeugd vierde haar 80-jarig 
bestaan tijdens een feestweekend, dat voor elk wat wils bracht. 

Aardvark presenteert CD 
Michel Goessens en Werner Dumez vormen samen “Aardvark” en brachten 
hun eerste full-CD “Eikels Worden Bomen” uit in een uitverkocht Cultureel 
Centrum. Country en folk in het Sleins, overgoten met humor. 

Opening bibliotheek 
Onze bibliotheek verhuisde van de Polenstraat naar een nieuwbouw naast het 

Cultureel Centrum. Bij de opening mochten we BS (Bekende Slèjnsn) Wilfried 
Martens nog eens verwelkomen. 

Olé Pistolé 
Over gans Vlaanderen organiseerden de Chirogroepen een ontbijt voor 200.000 
mensen op 561 plaatsen met alles erop en eraan. Dit als dank voor 75 jaar goed 
nabuurschap. Ook de Sleinse Chirojeugd verwelkomde honderden mensen in 
hun lokaal Lovendonk. 

Hoge Wal 
De castrale motte - een karakteristiek middeleeuwse woonst voor middelhoge 
adel - Hoge Wal in Ertelde werd grondig gerestaureerd. Op monumentendag 
ging ze open voor het grote publiek. Ze vormt één van de best bewaarde mottes 
van Vlaanderen en is medelaureaat voor de Vlaamse Monumentenprijs 2009. 

Opening Klokhuis 
Na 50 jaar intensief gebruik sloot het Klokhuis gedurende 2 maanden zijn deuren, 
om dan volledig vernieuwd te heropenen. Iedereen is het er over eens dat 
de metamorfose geslaagd is. 

Slenne zingt Slens 3 
Voor de derde keer al ging deze liedjesavond door in het Klokhuis. Het recept is 
simpel: Sleinse minnestrelen brengen een paar nummers in hun moedertaal en 
zorgen voor een avond vol ambiance. 

11 novemberviering 
Wapenstilstand is een feestdag waarbij ook de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk betrokken wordt. 11 november wordt eens bekeken vanuit een andere 
hoek. 

Optreden zangkoor 
Zangkoor Sinte-Cecilia verzorgt om de 2 jaar een optreden. Onder het thema 
“We zetten een stapje in de wereld” werden landen en steden bezongen. 

Afscheid pastoor Patrick 
Onverwacht werd pastoor Patrick benoemd in Oostakker. Een verslag van 
zijn afscheidsviering. 


