
Nieuwjaarsconcert van de cultuurraad 

Traditiegetrouw startte het cultureel jaar met dit concert van de gemeentelijke 

cultuurraad.  Radiostem Kim Debrie presenteerde het Orkest der Lage Landen  

die een avond Strauss brachten.  

 

Archeologisch onderzoek in de Polenstraat 

In de nieuwe verkaveling tussen Herritakkerlaan en Polenstraat deed men 

opgravingen  waaruit bleek dat Slenne in de eerste  eeuw al bewoond was.  

 

Coppelia: musical meets Broadway 

Een verslag van de wervelende show die de balletgroep opvoerde. 

 

Jaarmarkt voor het eerst op zaterdag 

De al jaren tanende voorjaarsjaarmarkt werd nu op zaterdag gehouden, in de 

hoop er wat meer leven in te brengen. En dat lukte. Het was weer gezellig druk . 

 

Wol en Co stopt met wol 

De familie Van den Bulcke is al 4 generaties lang een vaste waarde als het gaat 

om matrassen en wol. De winkel en atelier in de Wurmstraat verdwijnen… 

 

Unizo bezoekt de bentexsite 

Middenstandsleden brachten een bezoek aan dit tot handelsentiteiten 

verbouwde gebouwencomplex 

 

VT4 Breydelfeest 

Een paar dorpsgenoten speelden mee… en wonnen! 1200 (!) Sleidingenaren namen 

deel aan dit grootste dorpsfeest sedert decennia.  

 

Open monumentendag 

Dit jaar werd het conflict belicht tussen d’Ednen en d’IJzeren, dat Sleidinge 

tussen de twee wereldoorlogen in twee kampen verdeelde.  

 

Reuzengroep Debbaut 

In 2011 bestond de groep 75 jaar, en dat was een feestje waard. “De Evergemse 

bloemisten”  verbroederden en vormden samen met groep Sneyssens een 

verjaardagsstoet. 

 

Grasbolling op Volpenswege 

Op Volpenswege kermis wordt de maandag vrijgehouden voor de buurtbewoners, 

met de grasbolling als voornaamste attractie… 

 

Feest rondom de pompe 

Een korte impressie van de kermisnamiddag… 

 



Slenne zingt in ’t Slèjns 

Onder het motto vierde kieer miezeere was er tijdens de klokhuisfeesten weer 

een avondje  Sleinse leute en gezang. Een bloemlezing. 

 

De bom 

Velen wisten dat op de hoek van het Dorpsplein en de Weststraat sedert de 

tweede wereldoorlog een niet ontplofte bom lag… 

 

 
 


