Sportieve school – netbaltornooi
De actie “Sportieve School” wil kinderen aanzetten tot een gezonde, levenslange
sportbeleving. Tijdens het dertigste netbaltornooi op 18 en 25 januari bekampten de
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Evergemse lagere scholen elkaar. Het
tornooi had plaats in de Hoge Wal.
De Kringwinkel komt naar Sleidinge
Evergem had al een kringwinkel in Belzele, maar de ruimte werd te klein en ook de ligging
was niet ideaal. VZW Ateljee vond een grotere en betere lokatie in de gebouwen van de
oude Bentexsite. De nieuwe winkel opende op 20 februari.
Zonnepanelen op het waterspaarbekken
Economie, ecologie en spitstechnologie sluiten mekaar niet uit. Dat bewees het
samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en Ikaros
Solar, waardoor het grootste zonnepanelenpark van Oost-Vlaanderen op 5 maart in gebruik
werd genomen.
De dag van de zorg in Ave Maria
Op zondag 18 maart stelden meer dan 200 zorginstellingen in Vlaanderen hun deuren open.
Zo ook Ave Maria. Iedereen kon er kennismaken met de zorgsector en een blik achter de
schermen werpen aan de hand van een zorgroute, tentoonstelling en infostanden.
Uitreiking van de Evergemse cultuurprijzen.
In het koetshuis van het kasteeldomein in Wippelgem werden op 17 april twee belangrijke
prijzen overhandigd. De Prijs van Cultuur ging naar het Davidsfonds Evergem-ErtveldeSleidinge, deze voor Cultuurverdienste naar Joris De Wildeman.
Huisdierenzegening op de jaarmarkt
Tijdens de voorjaarsjaarmarkt was er een huisdierenzegening door onze pastoor…
Kapido: Catan-clantornooi
De Sleinse spellenklub Kapido bestond in 2012 vijf jaar en organiseerde op 5 mei voor de
evenzoveelste keer een Catan-clantornooi in het jeugdheem in Lovendonk. Er had tevens een
initiatie plaats van het buitenspel Kub.
Uitreiking eerste Evergemse VEZO’s
VEZO staat voor “verdienstelijke Evergemse zelfstandige ondernemer”. In vijf categorieën
werden trofeeën uitgereikt aan plaatselijke zelfstandigen die zich op een of andere manier
onderscheiden. Dit gebeurde op 16 mei tijdens een gala-avond in het kasteel van
Wippelgem.
Joseph Dewulf maakt 50 jaar schoenen
Al vijftig jaar maakt Joseph Dewulf met hart en ziel schoenen in zijn klein atelier in de
Polenstraat. Deze ambachtsman, die al 30 jaar actief is in onze parochie, biedt zo een

antwoord op de wegwerpmaatschappij. Op 16 juni gaf hij een feestje om al zijn klanten te
bedanken.
Sleins’ skip is wereldkampioen
In augustus stonden vier jongedames, waarvan drie uit Sleidinge, op het podium tijdens de
wereldkampioenschappen ropeskip – touwtjespringen+, zeg maar - in Tampa, Florida, in de
Verenigde Staten. Zij brachten heel wat gouden medailles mee van over de grote plas. Op 1
september wachtte hen een warm welkom terug. (met dank aan Conny van de Velde voor de
aanvullende filmbeelden.)
Open Monumentendag: Eerste optreden Muzarte
Het thema van OMD, dit jaar op 9 september, was “Muziek, Woord en Beeld”. Het werd een
echt Groot-Evergems gebeuren, want er speelde een Sleins orkest op de Ertveldse kiosk die
opgesteld stond op het dorpsplein van Evergem-centrum. En wat voor orkest: in Muzarte is
er ruimte voor werkelijk alle muziekinstrumenten. Dit nieuwe orkest werd opgericht in de
schoot van Iever en Eendracht.
Inhuldiging Volpensweegschekerkpad
Enkele jaren geleden startte de gemeente het project ‘trage wegen’, in samenwerking met
vzw Trage Wegen en een groep vrijwilligers, verenigd in het Evergems Forum van de Trage
Weg. Doel van het project is enkele fietsvriendelijke verbindingen te realiseren. Een ervan
is de kerkwegel tussen Kerkstraat en Volpenswege, die op 15 september officieel terug in
gebruik werd genomen.
Eerstesteenlegging sociale wijk Polenstraat
De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen Zelzate startte met de bouw van een
nieuw sociaal woonproject in de Polenstraat. Op 27 september had de symbolische
eerstesteenlegging plaats.
VZW Cardijn in een nieuw lokaal
Al een kwarteeuw werken een aantal bewoners aan de succesvolle buurtwerking in de
Cardijnwijk. In 2012 kwam er een nieuw lokaal, en op 27 september vierde men het zilveren
jubileum…
SAVA stelt schenkingen tentoon
Tijdens hun speurtocht naar bronnen mocht het Sleins archief hier en daar ook voorwerpen
in ontvangst nemen, om ze voor het nageslacht te bewaren. Tijdens de klokhuisfeesten eind
september werden deze schenkingen tentoon gesteld.

’t Woas weere kiezij
De vieertienstn van oktobbre woas’t weere zuooverre: ’t gemieentenhuis moest opnieuw
gevuld worn, en der woarn mieer kandiedoadn of ploatsekes…

Op stap met de haan
De kerk staat al een jaar in de steigers. Ondertussen werden daken en toren grondig
gerestaureerd. Voor onze torenhaan was dit het uitgelezen moment om zijn vleugels eens te
strekken.

