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Buitenspeeldag in Ertvelde
Op 2 april is er aan de hoge wal terug een hoge opkomst voor de
buitenspeeldag. Verspreid op het atletiekplein staan allerlei tenten en
speeltuinen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Door het mooie weer
genieten ook de ouders en grootouders mee…

Paastival
De paaskermis in Evergem wordt geopend door de Shakers, waarmee ze de
aandacht willen trekken op hun nieuwe CD. Op zondag is er een minitaptoe met
de fanfares Iever en Eendracht en Willen Is Kunnen uit Wippelgem…

Opening van de Culturele veertiendaagse
Bij de opening van de Culturele Veertiendaagse worden naar traditie de prijzen
voor Cultuur en Cultuurverdienste uitgereikt. Prijsbeest Willen is Kunnen mag
genieten van de eer, en dus vergast die avond onze Sleinse fanfare het publiek
op zeer virtuoze muziek.

Ambachtenmarkt in Kluizen
Op de laatste zondag van juni zijn er in Kluizen voor de tiende maal
Augustijnfeesten. Vooral de oude ambachten die op zondag gedemon-streerd
worden, trekken de aandacht van jong en oud.

Laatste kerkdiensten in Doornzele en Wippelgem
In de kerk van Doornzele wordt op zondagochtend 7 september de allerlaatste
eucharistieviering opgedragen, want vanaf dan treedt het nieuwe kerkenplan in
werking. Ook Langerbrugge en Wippelgem ver-liezen hun misvieringen. Al deze
parochianen moeten nu noodge-dwongen op zoek naar een
andere
kerkgemeenschap...

Feest in de bib
Op 11 oktober wordt aan de hoofdbibliotheek verzamelen geblazen. Er is het
jaarlijks bibliotheekfeest en het publiek wordt verwend met allerlei
attracties…

Wereldfeest in Wippelgem
De gemeentelijke raad voor internationale samenwerking viert het wereldfeest
op het kasteel van Wippelgem, onder het motto “Dromen van de toekomst”.

50 jaar KLJtoneel

Eind december blikt de KLJ terug op 50 jaar toneel, onder andere met een
overzichtstentoonstelling…

SLENNE ZWOAIT UIT (2015)
De laatste broodjes zijn gebakken
Het is een feit: na 32 jaar stoppen Ronny Cocquyt en Lieve Sierens hun kleine
maar gezellige en drukbeklante bakkerij op het dorpsplein. Evenzolang was het
een komen en gaan van tientallen dagelijkse klan-ten die in de rij stonden voor
de kraakverse lekkernijen…

Sanderus 2.0
Na 27 jaar vinden ook Lieve Van De Walle en Patrick Goethals dat het tijd is
om het wat rustiger aan te gaan doen. Gelukkig voor Sleidinge is er een goede
voorlopige oplossing gevonden voor het Sanderushuis…

’t Is stil in de Wittemoer
Ondanks recente investeringen beslist men in 2014 de vestiging van
CampinaFriesland in de Wittemoer, eens melkerij Sint-Joris, Comelco en
Stabilac, te sluiten. Op 30 augustus 2015 gaat de poort onherroepelijk dicht.
Sindsdien is het stil in de Wittemoer…

