
Sleine solidair met Haïti  
Om de nood na de aardbeving in Haiti te helpen lenigen, sloegen beide sleinse scholen met de 
hulp van Chiro, KLJ en het rode kruis de handen in elkaar, en organiseerden een fakkeltocht.  
 
Culturele 14daagse   
Dit jaar vond de culturele 14daagse voor de 16e keer plaats. Ook de Sleinse verenigingen lieten 
zich niet onbetuigd. Zo organiseerden Neos, Sleinse FilmKlub, SAVA en Iever en Eendracht 
activiteiten die fel gesmaakt werden.   
 
Lancering www.sleinsarchief.be 
In het voorjaar kon je er in Sleidinge niet naast kijken: op diverse manieren werd de lancering 
van een nieuwe website aangekondigd, waarop de internetgebruiker alles te weten kon komen 
over de geschiedenis van ons dorp en zijn bewoners. 
 
De onderwijs vakmansroute   
De vakmansroute is een initiatief van Unizo, dat leerlingen in contact brengt met bedrijven. Zo 
ontving Maldex de zesde klas van de Bijenkorf, en de leerlingen van de gemeenteschool 
trokken naar Calcutta.  
 
Ave Maria open deur 
Na vijf jaar bouwen en verbouwen is het woon en zorgcentrum avé maria volledig af. Bisschop 
Luc van Looy kwam het inzegenen tijdens een opendeurweekend. 
 
Goesting in Evergem 
De week van de Amateurkunsten liep onder het motto: “Goesting”. Gallerij De Weverij had zijn 
zalen ter beschikking gesteld, en samen met cultuurcentrum Evergem een fotowedstrijd 
ingericht. 
 
Eeksken kermis: recklame- en folklorestoet 
Tijdens Eeksken-kermis was er nog eens een heuse reklamestoet te zien.Als eerbetoon aan 
Jeroom van Wiemeersch was er aansluitend een folklorestoet onder het thema “Vlaamse 
spreuken”.  
 
Jannes schildert dorpsgenoten 
Jannes Vandercammen is zowat de jongste kunstenaar van het dorp. In de bibliotheek opende 
een tentoonstelling met zijn portretten en stripverhalen.    
 
KAV voor het laatst: bezoek aan de kerk 
De  KAV-leden kregen tijdens een bezoek aan de kerk deskundige uitleg van Urbain De Roo. 
Het was één van de laatste activiteiten van deze 62-jarige vereniging.   
       
volksspelen in de gemeenteschool 
Het is een gewoonte geworden, de volksspelen op de terreinen van de Gemeenteschool. Jong 
en oud neemt het op tegen zichzelf. 
 
Volpenswege kermis 
De  volpenswegewijk vierde ook al kermis, voor de 43ste keer ditmaal. Hoogtepunt was 
zondagnamiddag, met een ambachtenmarkt en valschermspringers. 
 
Landelijk Gilde: dag van de landbouw 
Ter gelegenheid van dag van de landbouw zette de familie De Storme haar deuren wijd open 
voor het publiek. Een verslag. 
 
Meetjeslandse goeste 
Jaarlijks brengt onze filmclub ook een Groot-Evergems item:  onder de noemer Meetjeslandse 
Goeste organiseerde Plattelandscentrum Meetjesland samen met  Cultuurcentrum Evergem 
een volksfeest op de domeinen van het Kasteel van Wippelgem. Een verslag van deze 
drukbezochte gebeurtenis. 
   
Krulbollen: sport of spel? 
Een ode aan een volksamusement dat recentelijk tot sport verheven werd. Beelden van 
tornooien uit o.a. Evergem, Kluizen en de Cardijnwijk. 

http://www.sleinsarchief.be/

