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Handige links

Krokusvakantietip
Fenomenale Fietsotheek
Truien West-Vlaamse kampioenen

www.wiemu.be
www.westvlaanderensmooiste.be
www.bieterf.be
www.roeselare.be

Topstukken in permanente expo
Doortocht Tour de France

Krokusvakantietip: fotozoektocht voor kinderen!
Kinderen kunnen het museum op eigen tempo ontdekken aan
de hand van een fotozoektocht.
De kinderen helpen Wielie mee de verdwenen voorwerpen
uit het museum terug te vinden. Met een fotoboekje trekken
ze op speurtocht. Aan het einde van de rit zijn alle
voorwerpen opnieuw terecht.
Het fotoboekje krijg je gratis aan het onthaal!
Toegang voor kinderen tot en met 11 is gratis.

De Fenomenale Fietsotheek
tot zaterdag 17 mei

www.facebook.com/WieMuRoeselare

De Fenomenale Fietsotheek is een subtiele
selectie van veertig unieke fietsen uit de
catacomben van het Wielermuseum. Een
peepshow als de Fenomenale Feminatheek van
Louis Paul Boon maar dan wel één met fietsen in
alle maten en vormen. Een ware ode aan 'de
kleine koningin'.

Hier vind je alle info en een filmpje over de expo.

Truien West-Vlaamse kampioenen nieuw in collectie
Het WieMu mag als 'huis van vertrouwen' steeds meer schenkingen in ontvangst nemen. Noëlla
Vandamme, de weduwe van Ieperling André Noyelle, schonk een trui van stadsgenoot Noël
Vantyghem uit de Vredeskoers (jaren 1960). Daarnaast schonk ze een trui gedragen door Noyelle
tijdens de Grote Prijs Valère Ollivier in Roeselare. Roeselarenaar Maurice Blomme had Noyelle zijn
trui gegeven, omdat die laatste zijn shirt vergeten was.
Profrenner Tim Declercq gaf ons een gesigneerd truitje van zijn ploeg Topsport VlaanderenMercator uit 2012. Heb je zelf nog 'wielerschatten' op zolder liggen? Contacteer ons gerust indien je
ze wil schenken of in bruikleen geven. Een greep uit de lijst schenkingen vind je op onze website.

Topstukken in permanente tentoonstelling!

Binnenkort wordt de permanente tentoonstelling aangevuld met
absolute topstukken uit de collectie van Noël Grégoire:
truien, trofeeën en andere memorabilia van Walter Godefroot,
Eric Leman, Rik Van Looy, Rik Van Steenbergen, Marcel Kint,
Eddy Merckx, Marc Demeyer, Freddy Maertens, Fred De
Bruyne, Germain Derycke (foto), Romain Maes, Léon Scieur,...
Een filmpje over de verhuis van de stukken van Lavaux-SaintAnne naar Roeselare vind je hier.

Doortocht Tour de France in Roeselare - 9 juli
Wie vragen heeft over de doortocht van de Tour de
France in Roeselare op 9 juli kan mailen naar
tour@roeselare.be
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