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  uitnodiging 

Voor de vijfde keer wordt de Wildemanprijs uitgereikt. Het is 

een onderscheiding voor een West-Vlaming/West-Vlaamse of 

een West-Vlaamse vereniging met opmerkelijke culturele en/

of sociale verdiensten, over de grenzen van (West-)

Vlaanderen heen. 

De vorige laureaten waren : filmregisseur Jan Verheyen,     

vredesactiviste Jennie Vanlerbeghe, beeldend kunstenaar 

Isidoor Goddeeris en actrice Chris Lomme. 

De WIldemanprijs is geen geldprijs. De bekroonde krijgt      

tijdens de huldeviering een bronzen beeldje, een schaalmodel 

van het vergulde beeld (met knots en banier) dat sinds 1986 

op het torentje van het Roeselaarse stadhuis prijkt. De 

'wildeman' of het 'wildemanneke' was een merkloodje dat de 

echtheid en de kwaliteit garandeerde van het laken dat        

indertijd, gedurende de 15e en de 16e eeuw, in de Roeselaarse 

stadshalle werd verkocht. 
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