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Ken je Noordje al? Noordje bestaat al 12 jaar en je kunt haar 
bezoeken in Kazerne Z. Dat is een 100 jaar oude brandweerkazerne. 
Het gebouw staat in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord.  
Kinderen komen bij Noordje om huiswerk te maken en leren hier 
daarnaast van inspirerende kunstenaars, schrijvers en vrijwilligers 
alles over kunst en creatief schrijven. Noordje neemt kinderen 1 
keer per maand mee naar verschillende musea in Amsterdam, biedt 
kunstlessen na school, geeft creatieve beeld- en schrijfworkshops en 
is verantwoordelijk voor de creatieve invulling van de Zomerschool 
Amsterdam Noord. 
 
Daarnaast zet Noordje haar kunstdocenten structureel in voor de 
naschoolse activiteiten van Stichting Wijneus. 
 
Bekijk ons gehele programma in de bijlage of kom eens langs! 
 
 

 

Praatjes & Plaatjes 
 
Tijdens Praatjes & Plaatjes worden speciale workshops gegeven door 
gastdocenten tijdens het Schrijflab in Kazerne Z. 
Twee woensdagmiddagen in de maand leer je - met hulp van kunstenaars, 
dichters, schrijvers, illustratoren en enthousiaste vrijwilligers - hoe je 
verhalen of gedichten schrijft en mooie tekeningen maakt. Je krijgt leuke 
opdrachten zodat je genoeg inspiratie hebt om iets moois te maken. 
 

 
 
Woensdag 26 februari a.s. komt 
muziekdocent Tom Bosselaar naar de 
Kazerne om voor de kinderen een 
workshop te verzorgen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z  
Zamenhofstraat 14B, Amsterdam Noord 
 
Wanneer? 
Woensdag 26 februari 2020 
 
Tijd: 
15.30 - 17.00 uur  
(inloop vanaf 15:00 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 



 

NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS 
 
 
Amsterdam, februari 2020 

Noordje naar het Museum 

 
Zaterdag 29 februari 
a.s. gaat Noordje 
naar het Cobra 
Museum. Daar is de 
tentoonstelling 
‘Intens Mexico’. 
Op het eerste 
gezicht herkenbare 
beelden en vrolijke 
kleuren in de 
Mexicaanse 

kunst! Maar vergis je niet, achter het vrolijke uiterlijk schuilen 
vaak intense verhalen over leven en dood. 
 
Nadat we de tentoonstelling hebben bezocht, maken wij bij Noordje onze 
eigen kleurrijke beelden. 

 

Waar? 
Verzamelen en ophalen bij: 
Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 14B 
 
Wanneer? 
Zaterdag 29 februari i 2020 
 
Wat? 
Cobra Museum 
 
Tijd: 
10.00 - 15.00 uur 
 
Voor wie? 
Kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar. 
 
Kosten? 
5 strippen van de Kazerne Z strippenkaart 
(= €1,25). Inclusief gratis lunch.  
 
Meedoen? 
Wil je mee? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl 

Noordjes Kunstacademie, voor kinderen van 6 t/m 16 jaar 

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!  
Net zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen allerlei ambachtelijke 
teken- en printtechnieken en experimenteer je met verschillende materialen. Je 
krijgt een kijkje in de kunstgeschiedenis en leert trucjes die de grote meesters 
ook gebruiken. Tijdens de Academie gaan we ook een keer op pad om inspiratie 
op te doen in de omgeving of om te kijken bij andere kunstenaars. Uiteindelijk 
werken we toe naar een expositie waarin jouw studies en kunstwerken echt 
worden tentoongesteld!  
 
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+. 
 

Leeftijd Lesdag Lestijden 

6-9 jr vrijdag 15.15 - 16.15 uur 

10-12 jr vrijdag 16.30 - 18.00 uur 

12+ donderdag 17.30 - 19.00 uur 

 
De kosten bedragen 112,50 EUR voor 15 lessen  (7,50 EUR per les), inclusief materialen. Heb je een Stadspas? Vraag 
naar de mogelijkheden.  
 
Meer informatie of wil je je aanmelden? Mail dan naar meedoen@noordje.nl 

 


