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Praatjes & Plaatjes 
 

Woensdag 2 oktober aanstaande komt 
illustrator Chantel Frankfort naar Noordjes 
Schrijflab om een workshop te geven. Samen 
gaan jullie werken met waterverf, om een 
bijzondere onderwaterscène te schilderen! 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 16 oktober 
aanstaande komt 
Lourens Lente. Lourens 
gaat samen met jullie een 
lied schrijven, joehoe! 
Kom je ook? 
 
 
 
 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z  
Zamenhofstraat 14B, Amsterdam Noord 
 
Wanneer? 
woensdag 2 oktober - illustrator 
woensdag 16 oktober - schrijver 
woensdag 30 oktober - illustrator 
woensdag 13 november - schrijver 
woensdag 27 november - illustrator 
 
Tijd: 
15.30 - 17.00 uur  
(inloop vanaf 14.30 uur) 
 
Voor wie? 
De workshop is geschikt voor kinderen 
vanaf groep 4. 
 
Kosten? 
Je kunt bij Noordje een 10 rittenkaart 
kopen voor € 2,50 (deze is gratis met 
Stadspas). Per workshop stempelen wij  
1 strip (€ 0,25). 
 
Meedoen? 
Kom je ook? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl 

Noordjes Boekenclub 
 
Noordjes Boekenclub is onderdeel van Noordjes Schrijflab. De Boekenclub 
is 1 keer per maand en op deze dag besteden we extra aandacht aan  
boeken.  

 
Deze keer (woensdag 9 oktober a.s.) 
vindt Noordjes Boekenclub plaats in 
de Kinderboekenweek en doen wij 
mee met het thema ‘Reis Mee!’. We 
gaan een stukje lezen uit het boek 
‘Dat is snel!’ van Arend van Dam en 
Alex de Wolf. Daarna ontwerpen wij 
zelf ons eigen voertuig. Doe je mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z  
Zamenhofstraat 14B, Amsterdam Noord 
 
Wanneer? 
woensdag 9 oktober 2019 
woensdag 6 november 2019 
 
Tijd: 
15.30 - 17.00 uur  
(inloop vanaf 14.30 uur) 
 
Voor wie? 
Kinderen vanaf groep 4. 
 
Kosten? 
Je kunt bij Noordje een 10 rittenkaart 
kopen voor € 2,50 (deze is gratis met 
Stadspas). Per workshop stempelen wij  
1 strip (€ 0,25). 
 
Meedoen? 
Kom je ook? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl 
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Noordje in ‘t Wild 
 
Op zaterdag 19 oktober aanstaande gaan we met Noordje in ‘t Wild weer 
naar het Vliegenbos. Wat kan de natuur er toch anders uitzien in de 
verschillende seizoenen! 
 
De herfst is neergedaald in het Vliegenbos! Welk boskarakter ben jij? De 
Koning van het Rode Blad, of de Heks van de Glibberige Paddestoel? Verzin 
je eigen boskarakter en verzamel materiaal. In de Kazerne maak je met dit 
materiaal een passend masker voor jouw boskarakter.  
 
Samen met 
kunstenaar Nienke 
Sybrandy en 
natuureducator 
Thomas van der Veer 
gaan jullie het 
Vliegenbos in de 
herfst ontdekken.  
 
Trek laarzen aan of 
ander geschikt 
schoeisel aan om in 
het bos te banjeren! 
 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z  
Zamenhofstraat 14B, Amsterdam Noord 
 
Wanneer? 
zaterdag 19 oktober 2019 
 
Tijd: 
13.30 - 17.00 uur  
(inloop vanaf 13.15 uur) 
 
Voor wie? 
Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar 
 
Kosten? 
5 strippen (€ 1,25) van Noordjes 
strippenkaart, verkrijgbaar voor € 2,50 bij 
Noordje. Gratis met Stadspas  
 
Meedoen? 
Kom je ook? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl 

Noordje naar het Stedelijk 
Noordje is speciaal uitgenodigd door het Stedelijk Museum voor de 
workshop ‘Maak het met… Massih Hutak’ op zondag 27 oktober 
aanstaande in het kader van de tentoonstelling ‘Migranten in Parijs’. Dat 
betekent dat je samen met schrijver, rapper en theatermaker Massih Hutak 
gaat schrijven, moodboards gaat maken en natuurlijk naar muziek gaat 
luisteren. 
 
De toegang is gratis voor de kinderen van Noordje. Ben je tussen de 6 en 12 
jaar en wil je dolgraag met Massih vette dingen maken? Meld je dan nu 
snel aan! 

 
Foto: Ilja Meefout 

https://www.stedelijk.nl/nl/evenementen/maak-het-metmassih-hutak 

Waar? 
Verzamelen en ophalen bij: 
Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 14B 
 
Wanneer? 
27 oktober 2019 - Stedelijk Museum 
 
Tijd: 
13.00 - 17.00 uur 
 
Voor wie? 
Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. 
 
Kosten? 
Gratis.  
 
Neem wel je opgeladen OV-chipkaart 
mee. 
 
Meedoen? 
Wil je mee? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl. 
 

https://www.stedelijk.nl/nl/evenementen/maak-het-metmassih-hutak
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Noordjes Kunstacademie 
 
Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 
3D-tekening maakt, de mooiste kleuren mengt en wil je werken op een 
echte schildersezel? Geef je dan snel op voor Noordjes Kunstacademie! 
Start begin oktober en er zijn nog plekjes vrij! 

De lessen en opdrachten zijn goed te volgen voor beginners en bevatten 
tegelijkertijd genoeg uitdaging voor gevorderde kinderen. Er zijn drie 
groepen: 6-9 jaar, 10-12 jaar, en 12+. 

Groep 1 
6-9 jaar  

Groep 2 
10-12 jaar 

Groep 3 
12+ jaar 

vrijdag  
15:15-16:15u 

vrijdag  
16:30-18:00u 

donderdag 
17:30-19:00u 

 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 14B 
 
Voor wie? 
Alle jonge kunstenaars van 6 t/m 16 jaar 

Kosten? 
15 lessen = 112,50 euro (7,50 euro per 
les). Inclusief materialen.  
Heb je een Stadspas? Vraag naar de 
mogelijkheden.  
 
Meedoen? 
Wil je mee? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl 
 

Eerste hulp! 

Hellepie! Sint-Maarten en Sinterklaas komen er weer aan, dat betekent: 
knutselen geblazen! Kun jij wel wat eerste hulp bij je lampion of surprise 
gebruiken? Lees dan gauw verder. 

Elf november is de dag, 
dat mijn lichtje branden 
mag! Op 
donderdagmiddag 7 
november kun je hulp 
krijgen bij het maken van 
een mooie lampion voor 
Sint-Maarten. Met hulp 
van onze creatieve 
begeleiders ontwerp je je 
eigen mooie lampion en 
drinken we gezellig 
samen een beker warme 
chocolademelk. 
 
Een paar weken later is het alweer tijd voor een toffe Sinterklaassurprise! 
Moet jij nog een surprise maken? Heb je een leuk idee, maar weet je niet 
hoe je het aan moet pakken? Kom dan op zaterdagmiddag 23 november 
naar Noordje en ga samen met onze kunstdocenten en creatieve 
begeleiders aan de slag. De warme chocolademelk en pepernoten staan 
klaar! Ouders mogen ook helpen. 
 
Wij hebben natuurlijk heel veel knutselmateriaal, maar zelf kun je ook nog 
meenemen wat meenemen, bijvoorbeeld: lege drinkpakken, doppen, 
plastic flessen, en wc-rollen. 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z  
Zamenhofstraat 14B, Amsterdam Noord 
 
Eerste hulp bij lampionnen: 
donderdag 7 november 2019 
15.00 - 17.00 uur  
(inloop vanaf 14.30 uur) 
 
Eerste hulp bij surprises: 
zaterdag 23 november 2019 
14.00 - 17.00 uur  
 
Voor wie? 
Geschikt voor kinderen vanaf groep 4. 
 
Kosten? 
Gratis 
 
Meedoen? 
Kom je ook? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl 

 

mailto:meedoen@noordje.nl

