
 

  

“Start to Sport” met voetbalclub 
KGS Bree-Beek 

Hou je van bewegen, samenwerken in een team en gezelligheid? Dan is voetbal vast iets voor jou! 

 

 
Voetballen?  
Het maakt je gezonder, je leert nieuwe vriendjes kennen, je leert op een andere manier omgaan 
met je vriendjes, je leert omgaan met winst en verlies, je krijgt er een geweldig gevoel bij, het 
geeft je meer energie, ‘fun’, beleving en nog zoveel meer. Het is bewezen dat voetbal belangrijk is 
bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

 
Voor wie?  Alle meisjes geboren in 2019+ 2018 of ouder 

  Alle jongens geboren in 2019 + 2018 of ouder 
 
De laatste jaren stelt men in Vlaanderen een toename vast van het aantal meisjes in het 
jeugdvoetbal, denk maar aan de Red Flames. Daarom doen we bij deze ook een speciale oproep 
aan alle sportieve meisjes om deel te nemen aan één of beide kennismakingen.  
Wil je meedoen aan “start to sport”, kom dan naar onderstaande kennismakingsmomenten en 
breng je vriendje of vriendinnetje mee.  

 

Woensdag 26 april 2023 van 17.00 uur tot 18.00 uur 
Woensdag 3 mei 2023 van 17.00 uur tot 18.00 uur 

 
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 2023. 
 
Woensdag 26 april 2023 en / of woensdag 3 mei 2023: 

• Aanvang 17.00 uur stipt 
• demotraining  
• infomoment voor de ouders 

• korte rondleiding 
• einde 18.00 uur 

 
Sportieve kledij wordt aanbevolen. Aanwezig zijn houdt geen enkele verplichting in. 
Wenst je zoon/dochter aanwezig te zijn, meld je dan aan op onze website www.kgsbree-beek.be of 
info@kgsbree-beek.be 

 
Welkom @ KGS Bree-Beek 

 

 
 

Jeugdcoördinatoren:  Jan Schouteden  0497 35 11 61 | jan.schouteden@kgsbree-beek.be 

   Maarten Schouteden 0498 68 09 46 | maarten.schouteden@kgsbree-beek.be 

   Marc Vandermeulen 0486 15 24 53  | marc.vandermeulen@kgsbree-beek.be 

   Tim Lemmens  0472 34 60 16  | tim.lemmens@kgsbree-beek.be 

http://www.kgsbree-beek.be/
mailto:marc.vandermeulen@kgsbree-beek.be

