START TO SPORT met voetbalclub
KGS Bree-Beek
BRENG JE VRIENDJE OF VRIENDINNETJE MEE
Waarom sporten? Het maakt je gezonder, je leert op een andere manier omgaan met je vriendjes, je leert
omgaan met winst en verlies, je krijgt er een geweldig gevoel bij, je leert nieuwe vriendjes kennen, het geeft je
meer energie, ‘fun’, beleving en nog zoveel meer.
Voor wie?

Alle jongens geboren in 2015 + 2014 + 2013
Alle meisjes geboren in 2015 + 2014 + 2013
De laatste jaren stelt men in Vlaanderen een toename vast van het aantal meisjes in het jeugdvoetbal. Daarom
doen we bij deze ook een speciale oproep aan alle sportieve meisjes om deel te nemen aan een of beide
kennismakingen.
Wil je meedoen aan “start to sport”, kom dan naar onderstaande kennismakingsmomenten en breng je
vriendje of vriendinnetje mee.

Woensdag 27 maart 2019 om 17.00 uur stipt
Woensdag 3 april 2019 om 17.00 uur stipt
Waar? Terreinen locatie Beek, Geussensstraat z/n, 3960 Bree-Beek
Wie graag voetbalt, kan bij ons terecht voor een degelijke opleiding in een gezellige familieclub met trainingen
en wedstrijden vanaf augustus 2019.
Woensdag 27 maart en/of 3 april 2019:
• kennismaking met onze club
• korte rondleiding
• demotraining
• info voor de ouders
• einde 18.00 uur
Sportieve kledij wordt aanbevolen. Aanwezig zijn houdt geen enkele verplichting in.
Wenst je zoon/dochter zich deze dag in te schrijven, breng dan de identiteitskaart/kids-ID van je zoon/dochter
mee.
PS:Wij nodigen iedereen uit op ons jaarlijks jeugdtornooi op woensdag 29 mei (U15: kadetten), donderdag 30
mei (U17: scholieren), vrijdag 31 mei (U12 en U13: miniemen)en zaterdag 1 juni 2019 (U5-U11: debutantjes,
duiveltjes en préminiemen).
Voor de juiste aanvangsuren zie binnenkort website www.kgsbree-beek.be.
ALLEN WELKOM !

Meer info:
Jeugdcoördinatoren:
Jeugdvoorzitter:

Jan Schouteden
Maarten Schouteden
Patrick Trines

0497 35 11 61
0498 68 09 46
0477 73 75 27

| jan.schouteden@kgsbree-beek.be
| maarten.schouteden@kgsbree-beek.be
| patrick.trines@telenet.be

