
PASSION4HEALTH  (10 t/m 16 jaar)
Grote zaal | 18.00 - 20.00 uur
Elke donderdag werken we aan onze 
gezondheid en leren we hoe we gezond 
kunnen eten, drinken en bewegen. 
- Sjoerd Bakker
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MEIDENINLOOP  
Meidenruimte | 14.00 - 17.00 uur
Heb jij hulp nodig bij het maken van een 
sollicitatiebrief, je boekverslag of het 
maken van een planning? Of wil je even 
gezellig kletsen? Dan ben je hier aan 
het juiste adres. Kom na school even 
binnenlopen tijdens de meideninloop. 
- Nikita Schuurman

DANSGROEP THE UNICORNS  (12+ 
jaar) Dansstudio | 15.00 - 17.00 uur 
Het dansteam van Bonte Kraai. Deze 
meiden werken naar optredens toe 
zoals bijvoorbeeld de AMVJ Talentnight. 
Wil jij ook in deze dansgroep? Neem 
dan contact met ons op voor een 
auditie.
- Nikita Schuurman

JUICEBAR  (8 t/m 16 jaar) 
Jongerenruimte | 15.00 - 17.00 uur
Na een zware schoolweek is het ook 
tijd om even rustig bij te komen. Samen 
gaan jullie in de Juicebar verschillende 
nieuwe gezonde smoothies en sapjes 
maken en uitproberen.
- Manon Mulders

CHILLZONE  (10 t/m 16 jaar) 
Jongerenruimte | 14:00 - 17:00 uur
Chillzone in Buurthuis Bonte Kraai. 
Elke dag kan je hier chillen, gamen en 
nieuwe activiteiten uitproberen!
- Manon Mulders

AJT ACTIVITEIT  (16 t/m 23 jaar) 
Grote Zaal | 19:00 - 21:00 uur
Elke vrijdag bootcamp. Je kan zowel als 
beginner als gevorderde instappen bij 
deze lessen! - Charro Mauricio

*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud

Charro Mauricio  06 13343685
Manon Mulders 06 42712003

Nikita Schuurman  06 53488765
Sjoerd Bakker  06 13886908
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www.swazoom
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DANSGROEP BLACK TEMPTATION
Dansstudio | 17.00 - 19.00 uur
Deze dansgroep is bezig om te trainen 
voor het Swazoom Live event. Wil jij ook 
een keer op dit event optreden? Neem 
dan contact op voor een auditie. 
- Nikita Schuurman

1104 FITCLUB  (10 t/m 18 jaar) 
Buiten | 18:00 - 19:00 uur
De buurt is onze gym. Door middel 
van je eigen lichaamsgewicht en je 
eigen kracht leer jij een sterkere “ik” te 
worden. Elke week komen we samen en 
trainen wij in de buurt! Kom je ook?
- Sjoerd Bakker

GET FIT & STAY FIT  (16 t/m 23 jaar) 
Fitnesszaal | 19:00 - 20:30 uur
In samenwerking met Buurthuizen 
Zuidoost organiseert Swazoom 
fitnessbegeleiding speciaal voor 
jongeren. Werk aan je fit zijn onder 
professionele begeleiding.
- Sjoerd Bakker

MAANDAG 
AJT ACTIVITEIT  (16 t/m 23 jaar) 
Grote Zaal | 19:00 - 21:00 uur
Elke maandag kickboksles. Je kan 
zowel als beginner als gevorderde 
instappen bij deze lessen!
- Charro Mauricio

DINSDAG
MEIDENINLOOP 
Meidenruimte | 14.00 - 16.00 uur
Heb jij hulp nodig bij het maken van een 
sollicitatiebrief, je boekverslag of het 
maken van een planning? Of wil je even 
gezellig kletsen? Dan ben je hier aan 
het juiste adres. Kom na school even 
binnenlopen tijdens de meideninloop. 
- Nikita Schuurman

CHILLZONE  (10 t/m 16 jaar) 
Jongerenruimte | 16:00 - 19:00 uur
Elke dag kan je hier chillen, gamen en 
nieuwe activiteiten uitproberen!
- Sjoerd Bakker

GIRLS IN CONTROL  (8 t/m 16 jaar) 
Meidenruimte | 16.00 - 18.00 uur
We bespreken elke week een ander 
onderwerp over de puberteit, ons leven 
of wat er in onze omgeving gebeurt. 
Daarna doen we een leuke activiteit, 
we hebben al een keer een beautydag 
gehad, tutu’s gemaakt en zijn zelfs naar 
het Bijlmerparktheater geweest!
- Nikita Schuurman

WOENSDAG
MEIDENINLOOP 
Meidenruimte | 14.00 - 16.00 uur
Heb jij hulp nodig bij het maken van een 
sollicitatiebrief, je boekverslag of het 
maken van een planning? Of wil je even 
gezellig kletsen? Dan ben je hier aan 
het juiste adres. Kom na school even 
binnenlopen tijdens de meideninloop. 
- Nikita Schuurman

KIDS PLAYGROUND  (4 t/m 10 jaar) 
Jongerenruimte | 14:30 - 16:00 uur
Kom samen met andere kinderen leuke 
actieve activiteiten doen. Van samen 
bezig zijn met sport & spel tot creatieve 
activiteiten. Af en toe mag jij ook 
meester Leendert in de keuken helpen 
en samen een lekkere maaltijd maken 
voor al je vriendjes en vriendinnetjes.
- Nikita Schuurman

CHILLZONE  (10 t/m 16 jaar)  
Jongerenruimte | 16:00 - 19:00 uur
Chillzone in Buurthuis Bonte Kraai. 
Elke dag kan je hier chillen, gamen en 
nieuwe activiteiten uitproberen!
- Manon Mulders

WERKPLAATS  (8 t/m 15 jaar) 
Binnentuin/ buiten | 16.00 - 18.00 uur 
We sleutelen aan fietsen, we pimpen 
ze en maken oude kapotte fietsen. Heb 
je zelf nog een oude fiets staan, neem 
deze dan mee! Tijdens deze werkplaats 
kunnen we ook allerlei andere dingen 
maken. Heb je een idee, laat het ons 
weten! - Manon Mulders

DANSGROEP  
Dansstudio | 16.00 - 18.00 uur
Elke woensdag traint Rachied met 
een groep meiden om op te treden op 
verschillende evenementen.
- Nikita Schuurman

LIFE & COOKING (Meiden 12 t/m  
15 jr) Keuken | 17:00 - 19:00 uur
Elke week maken we weer een 
nieuw gerecht. Na het koken eten we 
het natuurlijk gezellig samen op en 
bespreken we thema’s die jullie bezig 
houden. - Nikita Schuurman

DONDERDAG 
MEIDENINLOOP  
Meidenruimte | 14.00 - 16.00 uur
Heb jij hulp nodig bij het maken van een 
sollicitatiebrief, je boekverslag of het 
maken van een planning? Of wil je even 
gezellig kletsen? Dan ben je hier aan 
het juiste adres. Kom na school even 
binnenlopen tijdens de meideninloop. 
- Manon Mulders

THEATER4KIDS  (8+ jaar) 
Dansstudio | 14.30 - 16.00 uur
Elke week doen we gezellige 
theaterspellen en als we een vaste 
groep hebben zullen we gaan 
toewerken naar een echt theaterstuk!
- Manon Mulders

CHILLZONE (10 t/m 16 jaar) 
Jongerenruimte | 16:00 - 19:00 uur
Chillzone in Buurthuis Bonte Kraai. 
Elke dag kan je hier chillen, gamen en 
nieuwe activiteiten uitproberen!
- Sjoerd Bakker

GIRLS IN CONTROL (12 - 15 jaar)  
Meidenruimte | 17:00 - 19:00 uur
Wat wil jij? Wat kan jij? En wat wil je 
nog leren? Dit zijn vragen waar we 
aan werken bij Girls in Control. Nadat 
we hiermee bezig zijn geweest gaan 
we gezellig onze nagels doen, t-shirts 
maken of wat anders leuks doen.
- Manon Mulders


