NIEUWSBRIEF 4 JEUGD
SEIZOEN 2014-2015
1. Waardebonnen seats seizoen 14-15
Graag herinneren we jullie aan de dubbele waardebon van € 20 geldig voor een diner in de seats die iedere speler
ontvangen heeft bij aanvang het seizoen. We willen nog even benadrukken dat deze waardebonnen slechts geldig
zijn tot 28/02/2015. Misschien al best even vooruitkijken aangezien de eerste ploeg tot 28/02/2015 nog slechts 7
keren thuis speelt. Bovendien is de wedstrijd tegen Sterrebeek al volzet.
Daarnaast willen we jullie graag laten weten dat voor alle teams tot U15 die met minstens 10 kinderen komen eten,
de club een pastagerecht + dessert kan aanbieden voor 15 euro ipv het traditionele buffet. Let wel alleen de
kinderen kunnen van deze formule gebruik maken en dus tot maximaal U15. Het kindermenu zal echter niet mogelijk
zijn tegen Francs Borains. Reserveren kan nog altijd via vercarre.roger@skynet.be.
Ten slotte mogen de jeugdspelers die dag ook mee het veld oplopen met de spelers van de eerste ploeg. Gelieve dit
verzoek wel uitdrukkelijk te vermelden bij de reservatie.
Kalender thuiswedstrijden eerste ploeg tot 28/02/2015
08/11/14 tegen US Solrezienne
22/11/14 tegen Sterrebeek
VOLZET
29/11/14 tegen Ganshoren
10/01/15 tegen Chatelet
24/01/15 tegen Assesse
14/02/15 tegen Waterloo
28/02/15 tegen Francs Borains GEEN KINDERMENU
2. Sinterklaasfeest
Op woensdag 3 december verwelkomen onze U6 t/m U9 vanaf 18 uur de Sint in de kantine op het Begijnhofcomplex.
Alle papa’s en mama’s van onze allerkleinsten kunnen die dag alvast blokkeren in hun agenda. Aanvullende
informatie en details volgen in één van de volgende nieuwsbrieven
3. Internationaal Duiveltjestoernooi
Op 9 en 10 mei 2015 vindt ons jaarlijkse internationale Duiveltjestoernooi plaats. Met de aanwezigheid van onder
andere Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Celtic Glasgow, Tottenham Hotspur, FC Köln, Feyenoord Rotterdam, FC
Southampton en het gros van de Belgische eersteklassers lijkt de affiche nu al mooier dan ooit. Op onze website
www.tempo-overijse.be houden we jullie op de hoogte van nieuwe inschrijvingen. Liefhebbers van jeugdvoetbal van
de Europese bovenste plank kunnen beide dagen al maar beter vastleggen in hun agenda.
Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
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