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BFF Toernooi 
 

Vorig jaar werd voor de eerste keer het 
BFF (Best Football Friends) Toernooi 
georganiseerd. Dat stond toen in het 

teken van het EK Voetbal voor vrouwen. 
Niet alleen het EK was een enorm succes, 

maar ook het BFF Toernooi en daarom 
willen we dit jaar weer een BFF toernooi 
organiseren. Het toernooi vindt plaats op 
woensdag 16 mei van 15.00-17.00 uur bij 

Zwaluw. Er wordt gespeeld in twee 
categorieën: meisjes groep 5-6 en meisjes 

groep 7-8. Voor meer informatie en 
inschrijven klik hier of ga naar onze 

website. 
 

 Schoolatletiek 
 
Heb jij zin in een gezellige en sportieve middag op 
de atletiekbaan en zit jij in groep 3 t/m 8? Doe dan 
mee aan de schoolatletiek wedstrijd! Samen met 
vriendjes en vriendinnetjes sprinten, hordelopen, 

werpen, springen en hardlopen! 
 

Datum en tijd 
Woensdag 30 mei 2018 

14:30-18:00 uur 
Atletiekbaan Prins Hendrik, Sportlaan 1 in Vught 

 
Inschrijven kan per team (min. 6 en max. 11 
kinderen) en bedenk een leuke teamnaam. 

Individueel inschrijven kan ook, dan zorgen wij 
voor een team! 

 
Meer informatie en inschrijven klik hier of ga naar 

onze website (bij kalender) 
Sjors Sportief / Sjors Creatief 

 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 

biedt de gemeente Vught alle 
basisschoolleerlingen de mogelijkheid op 

laagdrempelige wijze kennis te maken met 
sport & cultuur binnen de gemeente.  

Het project genaamd “Sjors Sportief & 
Sjors Creatief” geeft alle kinderen de kans 
om zich te oriënteren op diverse takken 

van sport en cultuur. De kinderen kunnen 
zo hun interesses en talenten verkennen 

zonder direct lid te hoeven worden.  
Sportverenigingen en cultuuraanbieders 

uit Vught worden binnenkort uitgenodigd 
om hun activiteiten aan te bieden en te 
promoten in het Sjorsboekje, die in het 

nieuwe schooljaar wordt uitgereikt aan de 
kinderen. De komende tijd zullen we jullie 
op de hoogte houden over Sjors Sportief 

en Sjors Creatief. Dit project is een 
samenwerking tussen gemeente Vught, 

Plaza Cultura en MOVE Vught 
 

 MOVE Sportzomer 
 

Na de successen in 2016 en 2017 organiseert 
MOVE Vught voor de derde keer de MOVE 

Sportzomer. De sportzomer begint met een aantal 
te gekke evenementen op de woensdagmiddag in 
de maand juni en tijdens de zomervakantie zijn er 
weer de vertrouwde activiteiten van Fun2Move – 

ZomerFun. 
Wil jij weten wat we allemaal gaan doen, kijk dan 

snel op onze website 
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