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West-Vlaanderen in/en de Tour
SportCafé Wielermuseum
De kleur van de koers
Schatten van Vlieg

20 juni 2014
Handige links
www.wielermuseum.be
www.westvlaanderensmooiste.be
www.bieterf.be
www.roeselare.be
www.facebook.com/WieMuRoeselare

West-Vlaanderen in/en de Tour
expo vanaf 24 juni
Op 9 juli rijdt het Tourpeloton door WestVlaanderen, bakermat van heel wat flandriens.
Een pak West-Vlaamse renners behaalde (rit)
zeges in de Tour.
Het 'Tourcircus' doorkruiste in het verleden
trouwens al eerder West-Vlaamse wegen.
Wie, waar, wat, wanneer? Je komt het te weten
in deze fijne West-Vlaamse tourgeschiedenis.
Vanaf 24 juni tot het najaar in het WieMu.

SportCafé "Wielermuseum"
9 juli - passage Tour de France
Op woensdag 9 juli wordt een heus sportcafé geïnstalleerd op de parking naast het Wielermuseum.
Vanaf 11u is iedereen welkom!
Radiozender MNM zendt voor de gelegenheid uit aan het WieMu. De Tourrit is er te volgen op groot
scherm in een zomers sfeertje.
Om 14u is er de passage in Roeselare. Omstreeks 19u is er de praatavond over wielerpassie bij
voetballers en voetbalpassie bij wielrenners (met o.a. Mark Vanlombeek en Rik Van Linden).
Zo leggen we een link naar de afsluiter van deze dag: de halve finale van het WK voetbal op groot
scherm.
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De kleur van de koers
expo vanaf 24 juni
Kunstenaar en Ieperling Yves Delplace vereeuwigt
wielrenners op doek. Met zijn kleurrijk palet creëert hij
een knappe kruisbestuiving tussen kunst en sport.
Roger De Vlaeminck dokkert over de Koppenberg en
Tom Boonen stuift door de Hel van het Noorden.
Herken je de andere vedetten op het 'canvas'? De
werken van Delplace zijn immers ongetiteld...
Verzin een passende titel voor een schilderij van
Delplace en win een t-shirt!
Vanaf 24 juni in het WieMu.

Schatten van Vlieg
Vanaf 28 juni - voor kinderen
Ga met een schatkaart op zoek naar de renner die de schatkist in het museum
bewaakt.
Vind alle antwoorden op de vragen en zijn naam is niet langer geheim.
Dan is de schat voor jou!
Een zoektocht door het WieMu voor echte speurneuzen vanaf 6 jaar!
Van zaterdag 28 juni tot en met zaterdag 30 augustus.

En verder...
expo 'Truien en trofeeën' - vanaf eind juni
Grote Prijs Jean-Pierre Monseré - 6 juli
Etappe #03 in de winkel - 9 juli
passage Tour de France in Roeselare - 9 juli
Natourcriterium - 29 juli
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Fietsvierdaagse 'West-Vlaanderens Mooiste' - 21 t.e.m. 24 augustus
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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