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NIEUWSBRIEF 2 Gullegem, oktober 2018 

 

Beste speler, beste ouders, 

 

Op regelmatige tijdstippen zal u ook dit seizoen een nieuwsbrief ontvangen. In deze brief proberen wij steeds 

de nodige info te verschaffen in verband met toekomstige evenementen of bijsturingen. 

 

Ploegfoto’s  

 
Je hebt het misschien al gezien maar in de kantine hangen de ploegfoto’s van het seizoen 2018-2019 al uit.   

De ploegfoto’s kunnen ook besteld worden rechtstreeks bij de fotografe. 

 

Werkwijze: 

 

U gaat naar www.carolinevandemaele.net 

Onderaan de pagina gaat u naar Login, u komt op een nieuwe pagina, daar geef je uw code in bij 

directcode. 

Code:  JEUGDFCGULLEGEM 

 

Alle foto’s verschijnen, als je er op klikt komen ze groter, naast de foto staan de formaten en de prijzen, 

wens je een foto te bestellen dan klik je op het formaat, dan komt uw bestelling in het winkelwagentje en 

dan moet je gewoon de instructies volgen. 

 

De foto’s staan online tot en met 28 oktober 2018. 

 

 

Kledij 

 

Indien je nog niet bent komen passen, spreek je best af met de kledijverantwoordelijke,  Joke Van de Wiele, 

op telefoonnummer 0472/461596 of per mail via kledij@fcgullegem.be 

Je kan steeds extra kledij bestellen bij Joke.   

Joke is in de maand oktober telkens tussen 19u en 19u30 aanwezig in de shop en dit op volgende dagen: 

 Dinsdag 9 oktober 

 Maandag 15 oktober 

 Dinsdag 23 oktober 

 Maandag 29 oktober 

http://www.carolinevandemaele.net/
mailto:kledij@fcgullegem.be


JEUGD Football Club Gullegem  
Stamnummer K.B.V.B.: 9512   
www.fcgullegem.be – infojeugd@fcgullegem.be  
Rekening nummer jeugd: BE95 0015 4548 7458 
 

Pagina | 2  
 

 

Wist je datjes 

Wist je dat…. je altijd de trainer moet verwittigen wanneer je niet kan komen of te laat zal zijn. 

 

Wist je dat ….. onze trainers van de onderbouw een clinic hebben gevolgd bij KV Kortrijk. 

 

Wist je dat…. Inez Swinnen, onze Mental Coach 2 x een sessie geeft aan onze Opleiders.  Het eerste deel was 

“ken u zelf” en het 2e deel gaat over de mentale benadering van kinderen. 

 

Wist je dat…. de leden van het jeugdbestuur op de club een blauwe trui aan hebben met hun naam op.  Zo kan 

je hen onmiddellijk herkennen. 

 

Wist je dat …. de opbrengst van de verkoop van de lotjes voor de jeugd integraal naar de jeugdwerking gaat.  
We betalen er de scheidsrechters mee en de drankjes na de wedstrijd. 
 

 

Medisch 
 

We stellen u graag onze nieuwe clubarts voor: 
 
Dokter Sarah Clays 
 
Huisartsenpraktijk Medihoek 
Bissegemstraat 68 
Gullegem 
056/40.20.40 

 

Een afspraak maken kan het best online/40.20.40 
http://www.medihoek.be/nl/info-afspraak 

 
U kan bij haar terecht voor alle medische problemen 
 
 
Sportverzorger Jeroen is in de maand oktober elk donderdag aanwezig behalve op donderdag 25 oktober 
 
 

Tip van de maand 
 
Het boek ‘sportouders’ van dokter Tom Teulingkx en wetenschapsjournalist Marc Geenen.  

 

“Aanvaard dat trainers beter kunnen oordelen over je zoon of dochter, bij hun leraar wiskunde doe je dat ook.” 

 
Dit boek zal gratis beschikbaar zijn in onze bibliotheek vanaf 1/11/2018 voor geïnteresseerde ouders die dit 

boek eens willen lezen.  
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Kleurwedstrijd in de kantine 
 
Voor de jongsten is er opnieuw een kleurwedstrijd voor Halloween.   Vraag je tekening en kleurpotloden in de 
kantine en maak een mooie tekening.  Je maakt kans op een leuke prijs! 
 
 
 

Activiteiten & evenementen 
 

FC Gullegem is een actieve club, zowel op het veld als naast het veld.   

We hebben heel wat activiteiten op het programma staan.  

 Rest van het jaarprogramma 

Onderbouw matcht     31/okt 

FC Gullegem Halloween kidsfuif 31/okt 

Sinterklaasfeest 5/dec 

Kerstmarkt december 

Kersttornooi indoor  22 en 23 december 

Kerstboomverbranding januari 

onderbouw matcht  6/mrt 

Eetfestijn nog in te plannen 

paasstage 8 – 12 april (niet op woensdag) 

miniementornooi (U12 & U13)     20/apr 

preminimienentornooi (U10 & U11)  22/apr 

halve finales beker van België (ov) 1/mei 

finales beker van België (ov) 4/mei 

duiveltjestornooi (ov) 11/mei 

Eindeseizoensactiviteit nog in te plannen 

Voetbalkamp  1 – 5 juli 

 

Lifestyle                                
 
Winter is coming! 
 
http://fcgullegem.be/jeugdinfo/lifestyle/   
 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/lifestyle/

