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3. Voetbalclub met een hart: bloed geven en AED-opleiding
Onze club kreeg van het Rode Kruis het label “voetbalclub met een hart”. En dus roepen we al onze leden weer op
om massaal bloed te geven. Dit kan op 15/10 in cc Den Blank en op 21/10 in De Rank, telkens van 18 tot 20.30 uur.
Het Rode Kruis organiseert op 23/10 en 13/11 overigens ook nog twee gratis AED-opleidingen. Alle informatie
hierover vind je via http://overijse.rodekruis.be/.

2. Nederlandse lessen van start

Van woensdag 23 september tot en met woensdag 28 oktober 2015 gaan de Nederlandse lessen voor anderstalige 
voetballertjes – een van de vele projecten van onze communitycel Forza Tempo - opnieuw van start. Alle jeugdspelers 
tussen U7 en U12 die spelenderwijs graag de Nederlandse taal beter onder de knie willen krijgen, kunnen inschrijven 
via eddy.stuckens@overijse.be. Inschrijven is niet verplicht, maar wenselijk om een duidelijk beeld te krijgen van het 
aantal inschrijvingen. Bij voldoende inschrijvingen wordt de groep opgedeeld in U7-U10 en U11-U12 en worden de 
lessen gegeven door twee lesgeefsters. De lessen vinden plaats op het jeugdcomplex Hagaard, telkens van 17.00 uur 
tot 17.50 uur

4. Forza Tempo: samenwerking met vzw Voedselhulp
De Voedselbanken organiseren hun jaarlijkse inzamelactie tussen donderdag 15 oktober tot woensdag 21 oktober. Ook
Tempo Overijse draagt zijn steentje bij. Tussen maandag 11 oktober en vrijdag 23 oktober verzamelen we droge
voedingsproducten en verzorgingsproducten voor hen die het iets moeilijker hebben in onze streek. De producten
kunnen achtergelaten worden in de daartoe voorziene dozen in de kantine van de Hagaard.

Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
0497/817564

1. Mosselfestijn ten voordele van de jeugdwerking

Een primeur voor Tempo Overijse! Voor het eerst organiseert onze club op vrijdag 16/10 (18.30 tot 21 uur) en
zaterdag 17/10 (11.30 tot 14 uur en 17.30 tot 21 uur) een heus mosselfestijn waarvan de opbrengst integraal zal
worden aangewend voor extra investeringen in de jeugdwerking. Zowel inzake infrastructuur als materiaal en
begeleiding van onze jeugd willen we nog verdere stappen zetten om de werking te optimaliseren.
De deelname aan ons mosselfestijn zal dus ten goede komen aan al onze jeugdspelers en moet toelaten om de
sportieve toekomst van onze jeugdspelers verder uit te bouwen.
Wij rekenen bijgevolg voluit op de inschrijving van alle jeugdploegen voor dit festijn, waar niet enkel lekkere jumbo
mosselen, maar ook kip zal worden geserveerd. Voor groepen worden dan ook tafels voorbehouden. Reserveren kan
bij Alan Pauwels via alan.pauwels@telenet.be of 0497/817564. Tot dan!
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