NIEUWSBRIEF 4 JEUGD
SEIZOEN 2015-2016
1. Nieuw: paasstage

Volg nu de FB-pagina van onze jeugdwerking
https://www.facebook.com/TempoOverijseJeugd/?fref=ts

Onze club organiseert voor het eerst een voetbalstage tijdens de Paasvakantie: van dinsdag 29/03/2016 tem vrijdag
01/04/2016 (dit is de eerste week van het paasverlof). De stage vindt plaats op het jeugdcomplex Hagaard. De stage
is toegankelijk voor alle kinderen geboren van 2002 tem 2010. Alle nuttige informatie staat te lezen op
http://www.tempo-overijse.be/index.php/jeugd/paasstage2016
Het inschrijvingsgeld bedraag 120 € voor het eerste kind en 100 € vanaf het tweede kind. Het aantal inschrijvingen is
beperkt, dus wees er snel bij. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Alan Pauwels (0497/81.75.64 en
alan.pauwels@telenet.be).

2. Ouderraad neemt vliegende start
De ouderraad is van start gegaan. Je leest er alles over op http://www.tempo-overijse.be/index.php/jeugd/ouderraad
En met de organisatie van het Sinterklaasfeest en de groepsaankoop van coachvesten zijn de leden van de ouderraad
alvast niet bij de pakken blijven zitten. Op woensdag 2 december verwelkomen ze samen met 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 voor deze leeftijdsgroepen. Daarnaast is de
ouderraad de drijvende kracht achter de mogelijkheid tot aankoop tegen een supervoordelig tarief van een coachvest
voor alle kinderen, ouders en supporters. Alle informatie hierover vind je via deze link
https://docs.google.com/forms/d/1QHk4Zsuc_MYEzVLCH7mILMTka6ppvv_BfGzPS-hi7Bo/viewform?c=0&w=1
Nu zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Walhain van ons eerste elftal is er mogelijkheid tot passen van de
coachvesten (achteraan in de hoofdkantine).

3. Voetbalquiz: vrijdag 11 december 2015
Op vrijdag 11 december 2015 organiseert Tempo Overijse een voetbalquiz in de seats van het Begijnhofstadion.
Ploegen bestaan maximaal uit 4 leden en het inschrijvingsgeld bedraagt 20 €. Inschrijven kan via
vercarre.roger@skynet.be.

4. Voorstelling jeugdploegen op 07/11/2015
Op zaterdagavond 07 november 2015 speelt het eerste elftal thuis tegen Walhain. We zijn trots die avond vóór de
wedstrijd al onze jeugdploegen te kunnen voorstellen. Na de korte voorstelling zullen we met al onze jeugdploegen een
erehaag maken voor de eerste elftallen van Overijse en Walhain. De allerkleinsten (U6) zullen samen met beide
ploegen het veld oplopen. We verwachten dan ook alle jeugdspelers om 19.15 uur, gekleed in de officiële training
(niet vest met kap) van de club die ze dit jaar ontvangen hebben. Graag in gewone sportschoenen (geen
voetbalschoenen). We verzamelen achter en naast de hoofdtribune van het Begijnhofstadion. Daarnaast rekenen we
op de massale steun van alle ouders die avond in deze prestigieuze derby Let op: er is tijdens de wedstrijd geen
parkeermogelijkheid boven aan het Begijnhofstadion
Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
0497/817564

