Bunkers te Ertvelde
Een film van Willy de Letter
Wie rondwandelt in de omgeving van Ertvelde, ziet verspreid in het landschap
bunkers staan. De meesten zijn aan hun lot overgelaten, en de natuur breekt
stap voor stap de betonnen constructie af, zodat ze langzaam verdwijnen uit
het landschap. Waardoor de herinnering aan de verschrikkingen van de eerste
wereldoorlog generatie na generatie ook stilaan verdwijnt uit het geheugen van
de mensheid…

Pablo’s dagboek
Een film van Antoine Kint
In het kader van de stedenband tussen Evergem en Guaranda (Equador), werd
kunstenaar Pablo Sanaguano uitgenodigd om een schilderij te maken dat de link
legt tussen de twee gemeenschappen. We volgen Pablo gedurende de vijf weken
die hij bij ons verbleef.
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Dansclub Evergem komt naar Sleidinge
De polyvalente zaal van het Klokhuis werd begin dit jaar voorzien van een
parketvloer door dansclub Evergem. Deze vereniging had eerst haar stek in
Belzele, later in Ertvelde. Op 18 januari trok de dansclub definitief in haar
nieuwe zaal.

Maria 10 jaar gerante van het Klokhuis
Maria De Wever staat al 10 jaar garant voor de uitbating van het Klokhuis, en
dat wilde de beheerraad niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom was er op 18
januari een bedankingsreceptie voor haar.

Nieuwe CD en vinyl van The Shakers
Tijdens de maanden februari en maart doken The Shakers de studio in om hun
35-jarig bestaan te vieren een nieuwe CD met 8 eigen crea-ties. Voor de fans
en verzamelaars kwam er half september een vinylversie van 2 Polished,
vergezeld van een booklet met foto’s.

FC St. Joris vs. Waarschoot
Op 23 februari spande het erom op de terreinen van onze voetbal-club.
Sleidinge en Waarschoot, allebei met 42 punten, streden er om de tweede
plaats in het eindklassement. Het bestuur had opgeroepen om roodgroen aan te
moedigen, wat ook gebeurde. Meer dan 300 toeschouwers trotseerden het
frisse weer om hun ploeg te zien winnen.

Uitreiking Cultuurprijzen (mmv VideoClub Evergem)
Het openingsgala van de culturele veertiendaagse werd opgeluisterd door onze
fanfare. Geheel volgens traditie werden de laureaten gehuldigd die zich
cultureel verdienstelijk maakten in onze gemeente.

100 jaar Ronde van Vlaanderen (mmv VideoClub Evergem)
In 1914 werd de tweede Ronde van Vlaanderen gereden met aankomst in de

velodroom van “Deeske De Poortere”, waar nu de Velodroom-straat is. Bijna
200 wielerfanaten reden een symbolische 50 kilo-meter lange “Ronde van
Evergem” om dit feit te herdenken.

Dag van de veteranen
Op 7 april was er de eerste herdenkingsdag van de overleden vete-ranen.
Leden van de Nationale StrijdersBond, veteranen en actieve militairen
brachten hulde aan het gedenkteken van Jozef Verheecke, een
burgerslachtoffer dat tijdens de laatste dagen van de tweede wereldoorlog in
de buurt van Ave Maria neergeschoten werd.

Bombardementswandeling
19 mei 1944: bommen vallen op Calcutta en haar wijde omgeving, waar ze dood
en vernieling zaaien. 70 jaar na datum neemt het SAVA ons terug mee in de
tijd met een wandeling langs verschillende plaatsen waar bommen al dan niet
ontploften.

Markt in de gemeentelijke basisschool
Een impressie van een markt op school, waarop plaatselijke handelaars hun
biologische producten te koop aanbieden.

Uitreiking van de Vezo’s
Het kasteel van Wippelgem was alweer de locatie voor de derde uit-reiking van

de Vezo’s ofte Verdienstelijke Evergemse Zelfstandige Ondernemer. Er waren
heel wat Sleinse genomineerden, die ook in de prijzen vielen.

Open Monumentendag in onze kerk
Op Open Monumentendag werd onze gerestaureerde kerk open-gesteld voor
het publiek. Uitzonderlijk kon men op die dag ook de toren een bezoekje
brengen, onder begeleiding van een gids.

25 jaar Cultureel Centrum Stroming
Op 14 september vierde het Cultuurcentrum Stroming haar 25-jarig bestaan
met tal van activiteiten.

20 jaar Ter Hollebeke
Op 4 en 5 oktober werd er feest gevierd in Ter Hollebeke. De uitda-gingen
waar de hedendaagse zorgsector voor staat zijn niet min, want we maken een
vergrijzing van de vergrijzing mee…

Open deur in de pastorietuin
In mei werd de tuin van de pastorie omgetoverd tot een volkstuin. Tijdens de
jaarmarkt was deze publiek toegankelijk. Het is een plaats waar men informeel
kan leren over tuinieren. Wie wil krijgt er de ruimte om aan de slag te gaan. De
beloning: een deel van de oogst.

De vandieze van ‘t Cartouchken
Na 16 jaar stopt Gerd Vermeulen met zijn weekendcafé ’t Cartouch-ken, om op
het dorpsplein ’t Vermaek te openen. Op 9 en 10 oktober werd de inboedel van
het café geveild. Zowat 400 loten gingen onder de hamer. En er werd flink
geboden...

Debbaut zijn Evergem
Drie jaar is er aan gewerkt, en op 23 november was het dan zover. De Sleinse
FilmKlub stelde haar grootste project ooit voor: Debbaut zijn Evergem. De
collectie werd voorgesteld tijdens een filmgala. Terug naar het Evergem zoals
het eens was en nooit meer zal zijn…

Miet en Antoine stoppen
Eind 2014 verliest Sleidinge een van zijn vaste waarden: op kerst-avond, na
ruim 38 jaar, waarvan 20 op het dorp en 18 in de West-straat, stoppen Antoine
Van Rentergem en Miet Geers hun papier- en boekhandel, om te genieten van
hun pensioen in het verre Ellezelles…

