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Paaseieren rapen met de Landelijke Gilde
Een jarenlange traditie bij de Landelijke Gilde is het paaseieren rapen.
Ieder jaar rond Pasen worden de leden met het ganse gezin uitgenodigd om te
genieten van een babbel, een drankje, en het kindergeluk. Er wordt dan in de
bosjes van het Holeinde met kind en macht gezocht naar paaseieren.

Modeshow Ziekenzorg

Er wordt begin april in Ave Maria een modeshow gepresenteerd. De geshowde
kleding bestaat volledig uit recycleerbare materialen. Broodzakken,
huishoudpapier en andere verpakkingsmaterialen vormen de basis van
verrassend mooie ontwerpen.

Zwaluwnesten voor de Psychiatrische Centra

16 nestbakken worden geplaatst in St.Jozef en een twintigtal in Mater Dei.
Binnenkort gaan de oude gebouwen op de hoek Weegse – Langendam tegen de
vlakte, waardoor veel nesten verloren zullen gaan. Daarom schiet
Interessegroep Natuur ter hulp…

Piet op de Bouwfeesten

Piet Huysentruyt en Peter Van Asbroeck komen op 19 april naar het chirolokaal
voor een live kookdemonstratie. Normaal doet Piet dit niet meer, maar voor het
beste soepdorp van Vlaanderen maakt hij graag de verplaatsing vanuit het
verre Frankrijk.

Concert Iever en Eendracht
Onze kerk krijgt in het voorjaar eventjes de functie van concert-gebouw.
Iever en Eendracht concerteert er tijdens een gevarieerde avond, met als
special guests koster-organist Wim Claeys en pianist David Bracke. Diverse
componisten passeren de revue, van Beethoven over Wagner tot Gershwin.

De Constateurs
Na het succes van “Calcutta” willen enthousiastelingen een vervolg breien aan
dit uniek project. TARCHIEF organiseert het tijdelijk theatergenootschap De
Constateurs. Bedoeling is het sociaal weefsel opnieuw te versterken door met
individuen en verenigingen op zoek te gaan naar Sleinse verhalen en alles te
verwerken in een totaalspektakel.

Slein ‘skip
Om zijn vijftiende verjaardag te vieren presenteert Sleins ‘skip een
denderende show in de Evergemse sporthal. Het is een wervelende
opeenvolging van het ene nummer naar het andere, en zo komen alle leden van
de vereniging in beeld in een diversiteit van stijlen en ritme.

70 jaar Glorie op het Eeksken
De kermis op het Eeksken staat dit jaar in het teken van de stoet: een bonte
mengeling van muziekverenigingen, praalwagens en folklore-groepen, waaraan
een wedstrijd verbonden is.

Oudleerlingen St.-Franciscus nog één keer samen

Op 31 mei zijn alle oud-leerlingen van het Sint-Franciscusinstituut in Doornzele
welkom om voor een allerlaatste keer een kijkje te komen nemen in hun school
van weleer, want op het einde van het schooljaar gaan de deuren van dit
instituut voorgoed dicht.

Levensloop

Op de Hoge wal in Ertvelde wordt Levensloop, waarin beweging centraal staat,
georganiseerd door Kom Op Tegen Kanker. Deelnemers kunnen lopen of
wandelen, in teamverband of op eigen tempo. Dit bewegen staat symbool voor
de strijd die kankerpatiënten dag en nacht leveren.

Westival

Westvuoorde kirmesse heet nu Westival, dat dit jaar plaatsheeft op de
terreinen van gewezen houtzagerij Cornelis. Het steeds origineel programma
omhelst dit keer een tentoonstelling, vertelsessie, optredens en “rijker dan je
denkt”, allemaal door Sleins talent.

Rock for Specials
Voor de negentiende keer al wordt Doornzeledries omgevormd tot
festivalweide. Na drie maanden voorbereiding door organisator Den Dries en
drie dagen opbouw door 100 vrijwilligers, is Rock for Specials voor 2.000
jongeren met een mentale handicap een tweedaags festijn.

Opendeurdag Spaarbekken
Op openbedrijvendag stelt De Watergroep in het waterspaarbekken van
Kluizen voor het eerst haar bezoekerscentrum open voor het grote publiek.
Maar de bezoeker kan ook het proces van de drinkwater-productie zelf van
nabij volgen.

Een huis vol herinneringen verdwenen
Een film van Willy De Letter
Begin 2015 start men in de Ertveldse Lindenlaan met de uitbreiding van
brouwerij Van Steenberge. Om de expantie te realiseren moet er een huis
gesloopt, dat een bijzondere rol speelde in den grooten oorlog. Aantekeningen
op de muren: stille getuigenissen uit het verleden, leid-den tot een film, opdat
deze herinneringen niet verloren zouden gaan.

