NIEUWSBRIEF 9 JEUGD
SEIZOEN 2013-2014
1. Forza Tempo: verkeersveligheidsactie
Jullie hebben het allicht al gemerkt. Sinds kort zijn er preventieve snelheidsmeters aangebracht in de Bredestraat
(2) en de Kerkeweg (1). De meters zullen er tijdens de maanden maart en april blijven staan. Hun aanwezigheid
kadert in de verkeersveiligheidsactie die onze club opzet naar het voorbeeld van SK Berlare. De veiligheid van
onze spelers is absoluut prioritair en een zorg van ons allemaal. We zijn dan ook zeer verheugd hierbij te kunnen
rekenen op de steun van lokale Politiezone Druivenstreek. De snelheidsmeters vormen daarbij een eerste aanzet
en wil alle bezoekers van ons complex bewust maken van de vaak overdreven snelheden. Daarom GRAAG TRAAG.
Onze kinderen danken jullie.

2. Forza Tempo: vzw Voedselhulp
De vzw Voedselhulp is al meer dan 15 jaar actief in Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren. Het doel van
de VZW Voedselhulp Overijse is de verdoken armoede op te sporen en aan arme en noodlijdende personen
(personen die op gelijk welke manier in financiële problemen gekomen zijn of zitten en zich niet kunnen voorzien
in de basisbehoeften van het leven) materiële en immateriële hulp allerhande te verschaffen. Graag
ondersteunen wij als club deze organisatie. Van24 maart tot 30 april nodigen we jullie graag uit om oude kledij,
toebehoren, speelgoed…. dat ergens ligt te verkommeren op jullie zolder en/of in jullie kelder binnen te brengen
op het jeugdsecretariaat van de club, waar de verantwoordelijken van de Voedselhulp deze spullen zullen komen
ophalen. Zaken die voor de meesten onder jullie alledaags en vanzelfsprekend lijken, zijn dit niet voor iedereen.

3. Nieuwe jeugdtrainer U17 nat
Onlangs diende Alex Amirian (trainer U17 nat) een heelkundige ingreep te ondergaan die hem even buitenspel
zal zetten. Zijn functie als trainer van onze U17 nationaal zal intussen overgenomen worden door Evert Melgers.
We wensen Alex alvast een spoedig herstel toe en hopen hem zo snel mogelijk opnieuw te kunnen verwelkomen
op onze oefenvelden.

4. Internationaal duiveltjestoernooi en paastoernooi
Nieuwe oproep helpende handen
Op zaterdag 10 en zondag 11 mei 2014 vindt ons internationaal duiveltjestoernooi plaats. Naast de traditionele
Belgische topclubs als Club Brugge, RSC Anderlecht, Standard de Liège en KRC Genk verwelkomen we dit jaar ook
onder andere Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, Celtic Glasgow, Schalke 04 en nog een aantal andere
Europese grootheden. Opnieuw absoluut topvoetbal dus in het Begijnhofstadion. Wie graag zijn steentje
bijdraagt aan deze organisatie als vrijwilliger, helpende hand of matchbalsponsor kan altijd contact opnemen met
toernooiorganisator Geert Vanderstappen via geert.vanderstappen@telenet.be Ook voor ons Paastoernooi op
18-19-20-21 april zijn overigens alle helpende handen welkom.
Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
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