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ELVIS
CONCERT 2018

FEATURING HIS ORIGINAL MUSICIANS

ZONDAG
13 MEI 2018 - 20U

CONCERTGEBOUW BRUGGE
Tickets: €29-39-49 Silverseats €75

NATHALIE MESKENS
MESKENS IN MOTOWN

VRIJDAG
25 MEI 2018 - 20U

CONCERTGEBOUW BRUGGE
Tickets: €30 - 35 - 45

JEF NEVE
SPIRIT CONTROL

ZATERDAG
2 JUNI 2018 - 20U

CONCERTGEBOUW BRUGGE
i.s.m. Lions Oostkamp

Tickets €29 - 36 - 42

QUEEN
I WANT TO BREAK FREE

ZONDAG
24 JUNI 2018 - 20U

KURSAAL OOSTENDE
Tickets €36-41-46

www.concertevents.be

TICKETS EN INFO
0479 31 84 55

STAN VAN SAMANG
OP DE SCHOOT

VRIJDAG
20 APRIL 2018 - 20U

CONCERTGEBOUW BRUGGE
Tickets: €42-37-32

EEN GROOTSE SHOW

OVER HET LEVEN & WERK

VAN FREDDIE MERCURY &

QUEEN
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ROESELARE

ROESELARE De stad kiest ervoor om enkel nog textielcontainers van Curitas te plaatsen voor de inzameling

van textiel. “Op die manier pakken we ook het sluikstorten aan”, zegt schepen Marc Vanwalleghem. Op

tweeëntwintig plaatsen in Roeselare staan voortaan herkenbare beige textielcontainers. “Door deze nieuwe

aanpak krijgen de stad en MIROM Roeselare een duidelijk beeld op de hoeveelheid en de bestemming van

het textielafval. Maar ook kan de sluikstortproblematiek rond deze containers efficiënter aangepakt wor-

den”, klinkt het. De stad en de afvalintercommunale vragen met aandrang om geen andere afval rond de

textielcontainers achter te laten. “We willen ook niet dat andere materialen dan textiel in de textielcontainers

gedeponeerd worden”, aldus de schepen. (BF-foto SB)

Nieuwe aanpak voor textielcontainers

“De afwezigheid van het Vermey-
lenfonds of een andere linkse vrij-
zinnige vereniging in de stad
diende verholpen te worden, ze-
ker wanneer je weet dat toch één
op vier links vrijzinnig is”, stelt
Guido Declercq. “Het Vermeylen-
fonds heeft als doel een sociaal-
culturele vereniging te zijn voor
linkse vrijzinnige mensen en is
op die manier de tegenhanger van
het Davidsfonds dat wat christelij-
ker is ingesteld. We willen diverse
initiatieven neerzetten en zo geïn-
teresseerden overtuigen lid te
worden. De bedoeling is dat de
leden inspraak krijgen en zo met
hun ideeën mee helpen de ver-
schillende initiatieven op te star-
ten”, verduidelijkt Guido. “We
gaan proberen om een gezellige
club te vormen.”
“We kijken er naar uit om ook
met andere verenigingen samen
te werken en zo verschillende eve-
nementen te kunnen organiseren.
Hoe meer verenigingen kunnen
samenwerken, hoe groter het
draagvlak van onze evenementen
zal worden”, stelt Guido. “Met
een sociaal-artistieke insteek pro-

beren we zowel grote als kleine
acties op poten te zetten. Dit kan
gaan van een wandeling, quiz of
optreden tot het organiseren van
een weekend.” 

INITIATIEVEN

Hoewel het Vermeylenfonds pas
officieel opgericht werd vorige
maand, organiseerden ze in janu-
ari al een eerste evenement. “Met
Exodus werd een bewustmakings-
actie opgesteld voor de oorlogs-
vluchtelingen met op verschillen-
de locaties zoals De Spil en de
K-Trolle voordrachten van vluch-
telingen, tentoonstellingen, mu-
ziekvoorstellingen en ook de bur-
gemeester kwam langs om mee te
doen in een debat. Het evenement
heeft zeker weerklank gevonden.” 
Er staan daarnaast nog tal van an-
dere evenementen op til. “Op zon-
dag 29 april houden we om 9.45
uur een stadswandeling met als
thema vergroening”, vertelt Gui-

do. “’s Avonds vindt er in café
Saint Georges een Poetry-Slam
Event plaats waar Roeselaarse
slammers zich meten met natio-
nale toppers zoals het collectief
Slambacht (Kevin Amse, Martijn
Nelen en Teddy Bair) dat hoge
toppen scheerde op het Belgisch
Kampioenschap. De entree is gra-
tis.”
Op 26 en 27 mei wordt al een
eerste weekenduitstap georgani-
seerd richting het departement
Aisne in Frankrijk. “Daar zullen
we Chemin des Dames, Craonne
alsook Coucy le Chateau Auffri-
que bezoeken. Deze plaatsen heb-
ben allemaal een bekend verleden
uit de Eerste Wereldoorlog.”
Tijdens het Batjesweekend wordt
het al bestaande New City Sessi-
ons onder handen genomen door
het Vermeylenfonds Roeselare.
“New City Sessions maakte vorig
jaar al deel uit van de Andere
Steenweg, maar wordt nu onder
dit dak georganiseerd” vertelt
Guido. “De bedoeling is om er
een festival met wereldmuziek
van te maken in de meest multi-
etnische wijk van Roeselare. Eén
van de events zal er in bestaan om
muziekgroepen te laten optreden
die bestaan uit autochtonen en
nieuwe Belgen om zo de verbon-
denheid tussen beiden aan te to-
nen.”
Wie meer informatie wenst over
het Vermeylenfonds Roeselare
kan terecht op de facebookpagina
“Vermeylenfonds Roeselare” of
kan een mailtje sturen naar
vermeylenfonds.rsl@outlook.
com. (Thomas Pattyn)

Roeselare heeft nu
ook afdeling van
het Vermeylenfonds
ROESELARE In Roesela-
re wordt een nieuwe af-
deling van het Vermey-
lenfonds, geïnspireerd op
August Vermeylen, opge-
richt. De voorzitter van
dit fonds is Guido De-
clercq.

Guido Declercq. (Foto SB)

FEEST OP WALLEMEERS
Heb je groene vingers of ben je

benieuwd wat je allemaal in een

moestuin kan doen? Zaterdag 14

april zijn er van 10 tot 17 uur doorlo-

pend gratis activiteiten op de site

van de volkstuintjes op Walle-

meers. Op het programma een

bezoek aan de moestuintjes en

kruidengordel, composteren in een

notendop, zonder pesticiden is

gezonder, direct aan de slag in de

moestuinbak, ruilbeurs planten,

workshop eetbare bloemen, activi-

teiten voor kinderen, enz. Alle info

via www.roeselare.be.

WOONCAFÉ
De stad Roeselare organiseert op

vrijdag 27 april samen met de

Jeugdraad een wooncafé voor

jongeren in ARhus. Tussen pot en

pint krijg je een duidelijk zicht op

de do’s en don’ts van het alleen

wonen. Thema’s als woonkwaliteit,

huren, kopen, bouwen en energie

komen aan bod. Enkele woonex-

perten staan klaar om alle vragen

te beantwoorden. Start om 19 uur. 

YOGA
Op zondagvoormiddag 15 april is er

familieyoga in openlucht in het

Sterrebos. De initiatie richt zich tot

(groot)ouders en hun (klein)kinde-

ren van 5 tot 12 jaar. Afspraak van

9.30 tot 10.30 uur. Info en inschrij-

ven via 051 27 55 50. (TD)

STADSKRANT
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