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In de gemeente Leeuwarden kun je waanzinnig 
veel sportieve en creatieve dingen doen. 
Dansen, hockey, voetbal knutselen of muziekles. 

Al 5 jaar lang ontvangen alle kinderen op de basisscholen in de gemeente Leeuwarden 
het SJORS-boekje. Dit boekje staat vol met activiteiten, die sportverenigingen en creatieve 
docenten (vaak gratis) aanbieden. Neus rond op www.sjorsleeuwarden.nl en ontdek jouw
  talent! Inschrijven kan het gehele schooljaar door via de website of de Sjors
  Sportief App. Pak deze kans!
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FREERUNNEN | GYMNASTIEK 
| RHÖNRAD – GV SSS Grou

Gymnastiek is de basis van alle sporten. Er worden verschillende technieken gebruikt en je krijgt les van ervaren trainers. GV 
SSS Grou biedt twee gratis proeflessen aan: rhönrad- , gymnastiek-, freerunlessen, op maandag- en dinsdagmiddag. Plezier in bewegen is belangrijk omdat je dan 
jezelf kunt blijven ontwikkelen en meer 
vertrouwen krijgt in je eigen kunnen!

BLAASINSTRUMENT 
SLAGWERK 

Brassband Apollo Grou
Wil je een muziekinstrument leren 
bespelen? Bij Brassband Apollo in 

Grou kun je drie proeflessen krijgen op een cornet, alt of bariton. Je krijgt 
20 minuten muziekles en dat kost 

totaal 12,50 voor 3 lessen. Geschikt 
voor groep 5 t/m 8. 

ACTEREN | TONEEL | THEATER 
Vet Cool Entertainment

Toneel/theater spelen is super leuk. 
Het geeft energie, plezier, zelfvertrou-

wen en creativiteit.
Wil jij ook kennismaken met theater en 
toneel? En schitteren op een podium?
Geef je dan snel op voor de talentles-

sen van Vet Cool.

ONTSPANNING | YOGA  
Gewoon Wendy

Zou jij meer rust in je hoofd en ont-
spanning in je lijf willen ervaren? En 
kan jij ook wel iets meer zelfvertrou-
wen gebruiken? Kom dan gezellig 

meedoen met ‘Shine your light! 
tieneryoga’. Deze yogales richt zich 
op ‘Zijn wie je bent’ door op verschil-
lende manieren te leren ontspannen. 

Geschikt voor groep 5 t/m 8.

INSTRUMENT -Stichting 
Pasveerkorpsen Leeuwarden

Hou je van muziek? Maak kennis 
met instrumenten als de fluit, lyra of 

verschillende slagwerkinstrumenten! Bij 
Pasveer leer je een instrument bespelen 
en schitter je op het podium. Zo treed 
je op in  binnen- en buitenland én doe 
je mee aan belangrijke wedstrijden. 

Jong Pasveer is op dit moment zelfs de 
kampioen van Nederland! Kom langs!

BOOTCAMP | SPORTMIX  
De Sportpleats 

We gaan rennen, springen, boksen, 
zweten en veel plezier maken: zowel 

binnen als buiten. Een leuke en sportieve 
training, waarin het belangrijk is dat 
de kinderen plezier hebben en lekker 

bewegen. Tijdens de les doen we afwis-
selende oefeningen zoals estafette, bal 
spelen, boksen of echte bootcamp oefe-
ningen zoals het tillen van autobanden!

CAPOEIRA  
Grupo Ginga da Alma 

Capoeira is een Braziliaanse vechtsport met 
speelse en acrobatische elementen en wordt 

uitgevoerd op muziek. Het is naast leuk 
om te doen ook goed voor je coördinatie, 
kracht, lenigheid en motorische vaardighe-
den. Je leert aanvals- en verdedigingstech-
nieken samen met acrobatische bewegin-

gen te gebruiken in een spel. Ook maak je 
kennis met muziek en ritmes. Kom je langs?

HANDBAL  
H.V. Cometas

Handbal is een leuke teamsport. Bij 
H.V. Cometas is er altijd plek voor 
jou. Wil jij ontdekken of handbal 

iets voor jou is? Geef je op voor een 
proefles! 

Geschikt voor groep 1 t/m 8. 

DANSEN 
 Jeugd Dans Opleiding Fryslân 

(JDOF)
Als je méér wil met dans dan kom je 
naar de JDOF! Wanneer je van dans je beroep wilt maken of als je gewoon 
ontzettend veel van dansen houdt! 

Kom jij ook? 

JUDO +  
Spelend Sporten 

Spelend Sporten, sport voor mensen met 
een (licht) verstandelijke beperking. Wil 
jij graag leren judoën? Dat kan! Elke 
maandagavond is er judo bij Spelend 

Sporten. Judo is natuurlijk lekker stoeien 
in ‘vette’ pakken. Maar het gaat vooral 

om respect voor elkaar, vertrouwen, 
weerbaarheid en beheersing. Geschikt 

voor kinderen uit groep 3 t/m 8. 

KAATSEN  
Kaatsvereniging It Wetterlân 

Lijkt het je leuk een keer te komen 
kaatsen? Kom dan een keer mee 

trainen bij Kaatsvereniging It 
Wetterlân in Grou.Je kunt altijd 

drie keer een proefles/training mee 
doen voordat je lid kunt worden. 

Een pripper, een boppeslach of een 
kweaslach: je leert het allemaal!

KLEIEN  
Klaaiwurk Keramiek

Kleien bij Klaaiwurk is superleuk!
Met je handen maak je de mooiste 

dingen, we verven ze en na het 
bakken kun je je eigen kunstwerk thuis 
tentoonstellen! In november gaan we aan de slag met kerst of Sinterklaas en in maart maken we lieve lentebeesten of 

paasdecoraties.

KLIMMEN  
Noardwand

Klim je graag in bomen, maar is 
geen boom je hoog genoeg? Of wil 
je van klimmen je sport te maken? 
Dan is de Mountainclub misschien 
iets voor jou! Je leert op een veilige 

en leuke manier klimmen en zekeren.  
Geef je op voor een proefles waarin 
je wordt uitgedaagd en de basis van 
veilig klimmen onder de knie krijgt.

MUZIEK 
Brassband Wirdum 

Wil jij op muziekles? Of wil je 
ontdekken of het iets voor je is? 
Dat kan bij Brassband Wirdum! 

Geschikt voor kinderen uit 
groep 5 t/m 8. 

MUSICAL | SHOWDANS | 
ZANGLES - Elzer Educatie

Ben jij dol op zingen, dansen, acteren? 
Dat komt goed uit, want wij van Elzer 

Educatie bieden speciale musical, dans 
en zanglessen. Bij ons word je een 
echte stageperformer. Je kunt op het 

podium schitteren in een echte musical 
of kennismaken met de wereld van 
dans, waarbij we ons richten op het 
showaspect van dansen. Geef je op!

DANSEN | STREETDANCE & 
HIPHOP - Dance Up!

Lekker dansen en leuke dansmoves leer 
je bij Dance Up!  Je bent welkom om 

twee gratis proeflessen uit te proberen. 
Dance Up heeft een enthousiast team van 
dansdocenten. Het hele dansseizoen wer-
ken ze toe naar een dansvoorstelling en 

organiseren ze diverse leuke dansactivitei-
ten! Het team van Dance Up team is trots, 
want komend seizoen bestaan ze 10 jaar! 

TEKENEN  
Mila made

Ben jij gek op tekenen, schilderen en cre-
atief bezig zijn? Geef je dan op voor een 
gratis proefles en kom een kijkje nemen 

in mijn atelier in de Blokhuispoort! In klei-
ne groepjes van maximaal 10 kinderen 

gaan we aan de slag met een leuke 
opdracht. Tijdens het tekenen vertel ik je 
alles wat je wilt weten over de lessen. 

VIOOL 
Valetonviool 

Nog nooit op een viool gespeeld? 
Kom het maar eens proberen en 
merk dat het heel erg leuk is! Juf 
Roos heeft een viool voor je en je 
leert meteen al een liedje spelen. 

Je hoeft er zelfs geen noten voor te 
kunnen lezen. Aanmelden voor deze 

korte gratis privé proefles kan het 
gehele schooljaar.

SCOUTING  
Chr. Scoutinggroep Burmania
Wil jij ieder weekend een nieuw avon-
tuur beleven? Ga kijken bij Scouting! Ontdek je kookkunsten met een creatieve maaltijd op vuur van hout of ren je rot 
met een gaaf buitenspel. Met je leef-

tijdsgenoten beleef je de zaterdag vol plezier en gezelligheid. Eén ding staat 
bij Burmania voorop: Het maken van 

unieke en de leukste verhalen!

KORFBAL 
Korfbalvereniging Mid-Frylân

KV Mid-Fryslân is een bloeiende korfbal-
vereniging met een grote jeugdafdeling. Er 
wordt getraind en gespeeld in vier dorpen: 

Grou, Reduzum, Warten en Akkrum. In 
3 van de 4 dorpen kan je meedoen aan 

Sjors Sportief. Korfballen is een gemengde 
sport en kan bij KV Mid-Fryslân op alle 

niveaus: van wedstrijd- tot breedtekorfbal. 
De kangoeroeklup start al vanaf 3 jaar!


