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Ons drinkwater is het lekkerst, ook op school!

Kraanwater is lekker, gezond en de beste dorstlesser. Wanneer je een 
bidon gebruikt is het ook goed voor het milieu èn goedkoop. Kijk voor tips 
en voorbeelden op overopdrinkwater.nl. In elke wijk staan verschillende 
watertappunten.

Bekijk het overzicht op: utrecht.nl/kraanwater

Zelf een tappunt aanvragen? Kijk voor de mogelijkheden op: 
utrecht.nl/initiatievenfonds

Werken aan gezondheid op school?

Gezondere leerlingen hebben betere schoolprestaties en vallen minder vaak uit. Wilt u met een 
gezondheidsthema aan de slag? Kijk op gezondeschool.nl. De jeugdverpleegkundige van uw 
school kan meedenken met het gezondheidsbeleid en de vertaling naar de praktijk. 
Ga naar adressen en contact op: jeugdengezinutrecht.nl of bel 030-2863300.

Meer bewegen op school?

Sporten op een club is erg leuk. Maar op school zijn ook veel mogelijkheden 
om meer te bewegen. Kijk op gratisbewegen.nl

Wijkvoorrondes schoolvoetbal 
Basisonderwijs

2022

Voor meer informatie kijk je op: sportutrecht.nl
Het Paul Verweel Sportfonds is er om sporten 
toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd: 
paulverweelsportfonds.nl

Ook een topper in de klas ontvangen?
sportutrecht.nl/toppers

Schoolvoetbal Noordwest Schoolvoetbal Zuid

Schoolvoetbal Zuid Schoolvoetbal Leidsche Rijn

Schoolvoetbal Vleuten, 
de Meern & Leidsche Rijn

Schoolvoetbal Vleuten, 
de Meern 

Schoolvoetbal Noordwest Schoolvoetbal Overvecht

Wie Wie

Wie Wie

Wie Wie

Wie Wie

Groepen 7/8 Groepen 5/6

Groepen 7/8 Meisjes groep 7/8

Meisjes groep 5/6 Meisjes groep 7/8

Groepen 5/6 (+ Overvecht M5/6) Groepen 7/8

Organisator Organisator

Organisator Organisator

Organisator Organisator

Organisator Organisator

Waar Waar

Waar Waar

Waar Waar

Waar Waar

USV Elinkwijk DVSU

DVSU UVV Voetbal

UVV Voetbal VV de Meern

USV Elinkwijk SV Vechtzoom

SportUtrecht SportUtrecht

SportUtrecht SportUtrecht

SportUtrecht SportUtrecht

SportUtrecht SportUtrecht

babette.delucht@sportutrecht.nl schoolvoetbal@sportutrecht.nl

schoolvoetbal@sportutrecht.nl randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl

randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl

babette.delucht@sportutrecht.nl viktor.peters@sportutrecht.nl

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

Contact Contact

Contact Contact

Contact Contact

Contact Contact

Website Website

Website Website

Website Website

Website Website

http://babette.delucht@sportutrecht.nl
http://randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl
http://randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
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Ons drinkwater is het lekkerst, ook op school!

Kraanwater is lekker, gezond en de beste dorstlesser. Wanneer je een 
bidon gebruikt is het ook goed voor het milieu èn goedkoop. Kijk voor tips 
en voorbeelden op overopdrinkwater.nl. In elke wijk staan verschillende 
watertappunten.

Bekijk het overzicht op: utrecht.nl/kraanwater

Zelf een tappunt aanvragen? Kijk voor de mogelijkheden op: 
utrecht.nl/initiatievenfonds

Werken aan gezondheid op school?

Gezondere leerlingen hebben betere schoolprestaties en vallen minder vaak uit. Wilt u met een 
gezondheidsthema aan de slag? Kijk op gezondeschool.nl. De jeugdverpleegkundige van uw 
school kan meedenken met het gezondheidsbeleid en de vertaling naar de praktijk. 
Ga naar adressen en contact op: jeugdengezinutrecht.nl of bel 030-2863300.

Meer bewegen op school?

Sporten op een club is erg leuk. Maar op school zijn ook veel mogelijkheden 
om meer te bewegen. Kijk op gratisbewegen.nl
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Voor meer informatie kijk je op: sportutrecht.nl
Het Paul Verweel Sportfonds is er om sporten 
toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd: 
paulverweelsportfonds.nl

Ook een topper in de klas ontvangen?
sportutrecht.nl/toppers

Schoolvoetbal 
Vleuten, de Meern 

Schoolvoetbal Binnenstad, 
Oost & Noordoost

Schoolvoetbal Leidsche Rijn Schoolvoetbal Zuidwest

Schoolvoetbal Overvecht Schoolvoetbal West

Schoolvoetbal Binnenstad, 
Oost & Noordoost

Schoolvoetbal Vleuten, 
de Meern 

Wie Wie

Wie Wie

Wie Wie

Wie Wie

Jongens groep 5/6 Jongens groep 5/6

Jongens groep 5/6 Groepen 5/6

Jongens groep 5/6 Groepen 7/8

Meisjes groep 5/6 & 7/8 Jongens groep 7/8

Organisator Organisator

Organisator Organisator

Organisator Organisator

Organisator Organisator

Waar Waar

Waar Waar

Waar Waar

Waar Waar

VV de Meern Sporting’70

UVV Voetbal Zwaluwen Utrecht

SVO de Dreef PVC Voetbal

Sporting’70 VV de Meern

SportUtrecht SportUtrecht

SportUtrecht SportUtrecht

SportUtrecht SportUtrecht

SportUtrecht SportUtrecht

randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl schoolvoetbal@sportutrecht.nl

randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl tom.linssen@sportutrecht.nl

viktor.peters@sportutrecht.nl paul.vanveenendaal@sportutrecht.nl

schoolvoetbal@sportutrecht.nl randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal sportutrecht.nl/schoolvoetbal

Contact Contact

Contact Contact

Contact Contact

Contact Contact

Website Website

Website Website

Website Website

Website Website

http://randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl
http://randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
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Ons drinkwater is het lekkerst, ook op school!

Kraanwater is lekker, gezond en de beste dorstlesser. Wanneer je een 
bidon gebruikt is het ook goed voor het milieu èn goedkoop. Kijk voor tips 
en voorbeelden op overopdrinkwater.nl. In elke wijk staan verschillende 
watertappunten.

Bekijk het overzicht op: utrecht.nl/kraanwater

Zelf een tappunt aanvragen? Kijk voor de mogelijkheden op: 
utrecht.nl/initiatievenfonds

Werken aan gezondheid op school?

Gezondere leerlingen hebben betere schoolprestaties en vallen minder vaak uit. Wilt u met een 
gezondheidsthema aan de slag? Kijk op gezondeschool.nl. De jeugdverpleegkundige van uw 
school kan meedenken met het gezondheidsbeleid en de vertaling naar de praktijk. 
Ga naar adressen en contact op: jeugdengezinutrecht.nl of bel 030-2863300.

Meer bewegen op school?

Sporten op een club is erg leuk. Maar op school zijn ook veel mogelijkheden 
om meer te bewegen. Kijk op gratisbewegen.nl

Wijkvoorrondes schoolvoetbal   
Basisonderwijs

2022

Voor meer informatie kijk je op: sportutrecht.nl
Het Paul Verweel Sportfonds is er om sporten 
toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd: 
paulverweelsportfonds.nl

Ook een topper in de klas ontvangen?
sportutrecht.nl/toppers

Schoolvoetbal Leidsche Rijn

Schoolvoetbal Binnenstad, 
Oost & Noordoost

Stedelijke Finale

Schoolvoetbal West

Schoolvoetbal Zuidwest

Wie

Wie

Wie

Wie

Wie

Jongens groep 7/8

Jongens groep 7/8

Alle wijken

Groepen 5/6

Groepen 7/8

Organisator

Organisator

Organisator

Organisator

Organisator

Waar

Waar

Waar

Waar

Waar

UVV Voetbal

USV Hercules

DESTO

PVC Voetbal

Zwaluwen Utrecht

SportUtrecht

SportUtrecht

SportUtrecht

SportUtrecht

SportUtrecht

randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl

schoolvoetbal@sportutrecht.nl

schoolvoetbal@sportutrecht.nl

paul.vanveenendaal@sportutrecht.nl

tom.linssen@sportutrecht.nl

sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal

sportutrecht.nl/schoolvoetbal

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Website

Website

Website

Website

Website
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https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/
https://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal/

