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Paasvakantie!

www.wielermuseum.be
www.westvlaanderensmooiste.be
www.bieterf.be
www.roeselare.be

Collectie Grégoire
Doortocht Tour de France
Opening nieuw museumjaar

www.facebook.com/WieMuRoeselare

Paasvakantie! Ontdek onze fietszoektocht voor kleuters:
Kleuters kunnen het museum (onder begeleiding) op een (loop)fietsje
ontdekken aan de hand van een zoektocht naar 10 verstopte rennertjes.
De vondst krijgen ze mee naar huis.
Voor kinderen uit de lagere school is er de stickerspeurtocht. Zij helpen
Wielie mee de verdwenen voorwerpen uit het museum terug te vinden
aan de hand van een fotoboekje. Aan het einde van de rit zijn alle
voorwerpen opnieuw terecht. Het fotoboekje krijg je gratis aan het onthaal!
Voor oudere kinderen is er de smartphone game 'In het wiel van Odiel'.
Je ziet, er is altijd iets te beleven in het museum tijdens de vakantie!
Toegang voor kinderen tot en met 11 is gratis.

Topstukken uit collectie Noël Grégoire
De permanente tentoonstelling werd 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 (foto), Marcel Kint, Eddy Merckx,
Marc Demeyer, Freddy Maertens, Fred De Bruyne, Germain
Derycke, 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

De Tour de France 2014 passeert in centrum Roeselare!
Dat gebeurde eerder al in 1958 (zie foto en video). Het
museum doet nu een warme oproep naar ander
fotomateriaal. Hebt u foto's, dia's of zelfs videobeelden?
Contacteer ons op wielermuseum@roeselare.be of 051/26
87 40
Wie vragen heeft over de doortocht van de Tour zelf kan
mailen naar tour@roeselare.be

Opening nieuw museumjaar
Een dag na Dwars door Vlaanderen opende de vriendenkring het
museumjaar. De confrontatie Declercq vs. Debels, de humoristische
intermezzo's van Bert Ostyn (foto) en de dorstlessende wielerbiertjes
werden gesmaakt.
Sfeerfoto's van de opening vind je hier!

Uit-tip
19° Wielerruilbeurs van Hooglede. Op de ruilbeurs vindt u o.a. publiciteitsfoto's, persfoto's,
wielerboeken, wielertijdschriften en allerlei andere wielerverzamelingen. De beurs begint om 9u00 en
duurt tot ongeveer 13u00.
Meer info zie UitInVlaanderen.
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Stuur door aan een vriend of kennis
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