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In deze Nieuwsbrief o.a.:
 Fanclubdag 2013
 Onthulling kunstwerk: streeat art van Anne Haeyen
 Meet en Greet met kids en Wout

Een bewogen seizoen
Na het WK in Florence en de ronde van Lombardije zit
het wielerseizoen 2013 en weer nagenoeg op. Voor de
fanclub betekent dit dat we weer de jaarlijkse fanclubdag
van Wout Poels gaan organiseren. Ook dit jaar zullen wij
ons gezamenlijke sportheld Wout Poels weer in het
zonnetje zetten voor de mooie prestaties welke hij heeft
geleverd het afgelopen seizoen.
Voor Wout is het een bewogen jaar geweest welke
begon in onzekerheid of hij wel op zijn oude niveau zou
terugkeren na de vreselijke val in de Tour de France van
2012. Met prachtige top-10 prestaties in TirrenoAdriatico en de ronde van het Baskenland heeft hij zich
vervolgens meerdere keren laten zien in de bergetappes
van de honderdste editie van de Tour de France 2013
met als hoogtepunt een klinkende overwinning tijdens de
4e etappe in de Tour de l’Ain.
En wij, de fans hebben genoten als eerste tijdens de première van de documentaire
ReTour welke ging over de terugkeer van Wout na zijn val.
Maar ook tijdens de wedstrijden en in het bijzonder tijdens de Tour de France en de
finale in Parijs. Met twee bussen vol supporters zijn we er bij geweest. Een feest om
nooit te vergeten!
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Fanclubdag 19 oktober te Blitterswijck
Op zaterdag 19 oktober is de derde grote Wout Poels Fanclubdag in en rondom het
fanclublokaal café De Zwart te Blitterswijck. We hebben weer een heel mooi
gevarieerd programma samengesteld, voor jong en oud. ’s Morgens om 10.30 uur
het startschot door Wilhelmien Poels-Berden van de Henk Poels memorial fietstocht.
Een tocht van 55 km uitgezet door bestuurslid Theo Bos voor de fans die lid zijn van
de fanclub. Uiteraard fietst Wout ook mee.
’s Middags is er een programma van 13.00 tot 16.00 uur met demonstraties, muziek,
kunst, sport en uiteraard de verkiezing van de fan van het jaar. Wie wordt de
opvolger van Harrie Hermkens (2011) uit Meerlo en Rob Schroten (2012) uit
Amsterdam?
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Street Art van Anne Haeyen
De fanclub heeft de bekende Venrayse beeldend kunstenares Anne Haeyen
opdracht gegeven om in de vorm van een zogenaamd “street-art” productie een
muurschildering te maken. De afgelopen tijd heeft Annme Haeyen aan haar
kunstwerk gewerkt en het resultaat is geweldig. Burgemeester Hans Gilissen van
Venray komt naar de fanclubdag om dit unieke kunstwerk te onthullen. Anne Haynen
heeft op de muur van het café de fietsende Wout Poels geschilderd, waarbij een
echte fiets op de muur is gemonteerd. Street-art in deze vorm is in ieder geval uniek
in Limburg. In de grote steden in het westen van ons land komt het wel voor, maar
veelal als popart en dus niet realistisch zoals in Blitterswijck. Anne Hayen kwam deze
vorm van street-art tegen bij haar bezoek aan Singapore.

Op deze muur heeft beeldend kunstenares Anne Haeynen een prachtige street art gemaakt: de onthulling is tijdens de
fanclubdag. Op de foto bekijkt ze samen met kastelein en bestuurslid Roy Gooren en voorzitter Jos Waals naar de plek waar
het kunstwerk moet komen.
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Fan worden
Nieuwe fans kunnen zich altijd melden via de website. Door een machtiging in te
vullen wordt jaarlijks automatisch tien euro overgemaakt en krijgt u alle informatie
van de fanclub en kunt u profiteren van de aanbiedingen van de club. O ja,
jeugdleden betalen slechts het symbolisch bedrag van één euro per jaar.

Fanshop
In ons clubhuis café De Zwart te Blitterswijck zijn T-shirts in
alle maten verkrijgbaar. Ook kindermaten. Ze kosten tien
euro per stuk. De blauwe petjes van Vacansoleil en een
mooie gele zonnebril van sponsor Havens Maashees zijn
gratis verkrijgbaar. Het telefoonnummer van ons clubhuis is:
0478-531230 (Roy Gooren)
Uiteraard zijn de fanshirts verkrijgbaar tijdens de fanclubdag.

Met sportieve groeten,
Bestuur fanclub Wout Poels
Jos Waals, voorzitter
René Poels, secretaris
Norbert Poels, penningmeester
en Theo Bos, Joost Bos, Roy Gooren, Pieter van de Water
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