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U was geweldig!
Maar liefst 6.000 bezoekers kwamen zondag 9 september meevieren tijdens
de feestelijke heropening van KOERS. Museum van de Wielersport. Het
gratis museumbezoek kon bekoren, het feestprogramma met tal van animatie
voor jong en oud bleek voor elk wat wils en dankzij het goede weer was het
heerlijk vertoeven op het zonovergoten terras van het KOERSkaffee.
Bedankt om mee te vieren! Een sfeerverslag vind je terug op de
facebookpagina van KOERS. Verschijn je liever niet herkenbaar op foto's? Laat
iets weten via koersmuseum@roeselare.be.
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Meten is weten!
Tijdens de Week van de Beweging (24 - 27 september) overtuigen AZ Delta,
ARhus, Hogeschool VIVES en KOERS iedereen van het belang van
bewegen. Er zijn talrijke activiteiten op diverse locaties waarbij preventie van
blessures tijdens het sporten centraal staat.
In KOERS kan je terecht voor een meting op maat. Een goede fietspositie is
essentieel om klachtenvrij te blijven en ook om efficiënter te fietsen. Boek op
dinsdag 25 of woensdag 26 september jouw persoonlijk testmoment, breng je
eigen koersfiets mee, trek je koersoutfit en wielerschoenen aan en krijg aan de
hand van een persoonlijke 3D bodyscan tips over de perfecte
fietspositionering.

Bekijk het volledige programma
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Wiggo Incognito
Opvallende bezoeker in KOERS.
Niemand minder dan Sir Bradley
Wiggins kwam er in de eerste week
na heropening over de vloer.
Dat is te zien op foto’s die al snel
circuleerden op Instagram. Wiggo is
de winnaar van de Ronde van
Frankrijk van 2012, vijfvoudig
Olympisch kampioen en de nog altijd
regerende
werelduurrecordhouder. Wiggins is
ondertussen gestopt met wielrennen
en mikt nu op een carrière in de
roeisport. Maar hij heeft dus ook wat
tijd gevonden voor een bezoekje
aan Roeselare, zo bleek.

KOERSboek
Op zoek naar een origineel
koerscadeau - of een beloning voor
jezelf? Spring dan zeker eens binnen
in de museumshop. Je vindt er
shopartikelen met een echte
KOERS-identiteit, zoals 'Het
Mooiste van KOERS'. In deze
nieuwste publicatie worden
iconische voorwerpen die het
museum in zijn twintigjarige historie
verzameld heeft in beeld en woord
getoond en geduid. Met bijdrages
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van Helmut Lotti, Rik Torfs, Eric Van
Lancker, Fieke Van der Gucht, Sep
Vanmarcke, Frederik Sioen, Elke
Weylandt, Otto-Jan Ham, Mark
Uytterhoeven, Linde Merckpoel, Tim
Wellens, Renaat Schotte... en vele
anderen.

www.koersmuseum.be
#KOERSmuseum
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