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Praatavond 100e LBL
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www.westvlaanderensmooiste.be
www.belisolpijl.be
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Expo VeloMondo
Belisol Pijl 2014
Doortocht Tour de France

www.facebook.com/WieMuRoeselare

Praatavond: 100e editie Luik-Bastenaken-Luik
Dit jaar is de oudste klassieker toe aan zijn 100ste editie, en
daar laten we het niet bij!
Donderdag 24 april 2014 om 19u30
organiseren we een praatcafé naar aanleiding van dit
jubileum.
Praatgasten zijn Dirk De Wolf (winnaar LBL 1992 en
jarenlang mentor van Philippe Gilbert, winnaar LBL 2011)
en Luc Meersman (ex-wielrenner, vader van Gianni
Meersman en sportdirecteur bij Trek Factory Racing).
De avond wordt gemodereerd door Ruben Van Gucht (Sporza).

Wil je er bij zijn? Klik hier!

Erfgoeddag 27 april: VeloMondo

In Vlaanderen zijn er weinig grenzen aan fietsen en is
wielrennen volkscultuur. Maar dat is lang niet overal zo.
In Tibet of Afghanistan is er nauwelijks sprake van
wielrennen. En in Iran en Algerije is fietsen voor
vrouwen uit den boze.
Via de deelnemers van de fietslessen voor
volwassenen in Roeselare portretteren we de
fietscultuur in deze landen. Maak kennis met de 'fietsen wielertraditie' van Afghanistan, Algerije, Egypte,
Iran, Irak, Marokko, Oekraïne en Tibet.
Vanaf Erfgoeddag, zondag 27 april 2014, in het WieMu!
Die dag is het museum gratis open (tussen 10u en
18u)!

Belisol Pijl 2014
Ontdek de evolutie van het wielrennen op de
WieMu-stand tijdens de Belisol Pijl.
Paasmaandag 21 april 2014 vanaf 11u.
Waan jezelf een echte prof op de fiets van het
Lotto-Belisol-team of voel je een echte flandrien op
onze retrofiets!
Aansluitend Lotto-Belisol fandag met aanwezigheid
van de Lotto-Belisol-renners!
Inschrijven vooraf is verplicht en kan
via www.belisolpijl.be.

Waar? Belisol Roeselare - Liebeekstraat 10, 8800 Roeselare

Oproep fotomateriaal Tour de France 1958

De Tour de France 2014 passeert op 9 juli in centrum Roeselare!
Dat gebeurde eerder al eens in 1958 (zie video).
Het museum doet nu een warme oproep naar ander materiaal
van die passage. Heeft u foto's, dia's of zelfs videobeelden?
Contacteer ons dan zeker 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

Nationaal Wielermuseum (WieMu) - Polenplein 15 - 8800 Roeselare
Tel. 051 26 87 40 - www.wiemu.be
Stuur door aan een vriend of kennis
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