
Preekstoelengeltjes gestolen 

Op 7 november 2012 wordt een engeltje, die de trap van de preekstoel siert, gestolen. Op 

16 januari verdwijnt een tweede beeldje en tien dagen later een derde… 

 

Veur ’t zelfste geld est ’t joar van Goes(m.m.v. Wim Neyt)  

Michel Goessens is dè Sleinse muzikale ambassadeur. Afgelopen jaar kwam hij meer dan 

eens in de belangstelling. “Veur ’t zelfste geld” worden de meest uitgesproken Sleinse 

woorden, met gevolgen tot op vandaag… 

 

Chirostichters komen samen 

Er staat een boek in de steigers over de geschiedenis van de Sleinse Chirojeugd. Op 7 april 

nodigt de werkgroep daarrond  de stichters uit voor een interview… 

 

Sleinse Taptoe met I&E in nieuw uniform 

De Sleinse fanfare is een begrip in Evergem. Op 28 april treden ze voor het eerst aan in hun 

nieuwe tenue tijdens een grote taptoe op het kerkplein… 

Opgedragen aan Ward De Craene, want hee zit in ’t Slèjns herte. 

 

Uitreiking VEZO’s 

Het kasteel van Wippelgem was op 8 mei alweer de locatie voor de tweede uitreiking van de 

VEZO’s ofte Verdienstelijke Evergemse Zelfstandige Ondernemer. We stellen u de Sleinse 

genomineerden voor. Een van hen valt ook in de prijzen… 

 

Mithremkermis 

35 jaar lang werd er op de hoek Langendam-Mithremstraat kermis gevierd. Zo ook in het 

weekend van 12 mei. Vanaf volgend jaar wil het bestuur de organisatie terugplooien en 

verder kermissen op een veel kleinere schaal… 

 

Lattenkoers in Wippelgem.  

Op de joarlijkse Wibbelgemsekirremesse est er op de 16sten Oest vuoor de 
zeevnentwintegste kieer nen tradiesjoneeln laddekoers.  Een reekordantal van 466 
gekostuumeerde dieelnemers zijn ingeschreevn om die ploatselijkke olimpiesse 
diessieplienne te betwistn… Al wienne doet er te noaste joarre mee? Want ’t sal leudeg zijn! 
 

Landelijke Gilde houdt weidepicknick  

Op zondag 9 juni organiseert de Landelijke Gilde haar jaarlijkse weidepicknick. Dit keer zijn 

de liefhebbers welkom op het hof van Marcel de Letter in de Kerkstraat… 

 

De Kommandantur in Ertvelde 

Tijdens de Groote Oorlog  had het  Duits leger achter zijn front een rust- en bevoor- 

radingszone ofte Etappengebied, ingedeeld in Kommandanturen. Ertvelde was de hoofdplaats 

van zo'n gebied, waartoe ook Sleidinge behoorde. De gemeente Evergem stelt een wandeling 

samen die leidt langsheen nog bestaande stille getuigen…  (Bron foto’s: Gerard Bauwens) 

 



Sportfeest van de KLJ (m.m.v. Piet Pariste)  

Al 12 jaar zoekt de KLJ naar een nieuw lokaal. Op zondag 11 augustus is er  haar sportfeest 

en om de druk op de ketel te houden, voeren de jongeren ludiek actie. Op die manier hopen 

ze de bouw van de nieuwe jeugdlokalen snel te mogen starten… 

 

Verbroedering te Grossenkneten (m.m.v. Tomas Sandkötter) 

Sedert 1974 vindt de verbroedering tussen Evergem en Grossenknetten haar hoogtepunt in 

de tweejaarlijkse bijeenkomsten. Tijdens het weekend van 1 september gaat een delegatie 

van hier naar daar. Een verslag van de hoogtepunten… 

 

105 jaar Chiro 

Op zaterdag 7 september is het druk in het jeugdheem Lovendonk, want er wordt feest 

gevierd. En met reden, want de meisjes en jongens bestaan  respectievelijk 55 en 50 jaar in 

Sleidinge. Het is niet alleen een blij weerzien van oud-leidsters en leiders, ook de mensen 

die chiro door de jaren heen actief gesteund hebben zijn welkom… 

 

Het beste soepdorp (m.m.v. Brent Van den Abbeele) 

De mannen van Slenne – Koen Meganck, Kristof De Bleecker, Yves Desplenter - hebben weer 

toegeslagen. Zij wonnen een wedstrijd van Kookeiland en Maggibouillon, en mogen zich nu 

met vier andere finaledorpen meten om het beste soepdorp van Vlaanderen te worden. 

Daardoor kunnen zij  €9.627 via het Squadra di Amici doorstorten naar Kom Op Tegen 

Kanker…  

 

Pieten met Pensioen 

Er was zware storm voorspeld, maar er hangt iets anders in de lucht. De vier trouwste 

Pieten gaan met pensioen na 23 tot zelfs 25 jaar dienst… 

 

Dansen op Wielen 

Een film van Antoine Kint 

Lieve kwam definitief in een rolstoel terecht toen ze al volwassen was. Ze onderging haar 

handicap op een positieve wijze. Toen ze begon met rolstoeldansen, ontdekte ze nieuwe 

mogelijkheden voor integratie in de maatschappij. 

 
 

 

Veur ’t zelfste geld hoa me Jean-Pierre, Luc, Jean, Joseph, Hans, Raf, Luc,  

Tony, Raf, Peter, Joris, Joris, Stefan en Koen uook op fielme ghad! 


