
Onze grootste vrijheid 

Op onze oproep om een krijttekening in te sturen aan de hand van het 

thema vrijheid tijdens de Krijt Je Rot wedstrijd in mei, ontving Noordje 

allemaal te gekke krijtkunstwerken in haar mailbox. Een ervan vonden 

we wel heel bijzonder en mooi. De krijttekening was van een vaste 

schrijflabbezoeker, Mohammed. Zijn moeder schreef in het bericht:

" Hij mist jullie en hij zegt: ik voel vrijheid bij 
No� dje. Hij houdt van de juffen." 

Iedereen die een krijttekening had ingestuurd kreeg een lintje 

thuisgestuurd. Volgend jaar weer een Krijt je Rot. Hopelijk gewoon 

weer bij Noordje op de stoep.  
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    NOORDJES KRANT

door Saskia Noordhuis

Het thema van Noordjes Krijt je Rot Krijtwed-

strijd 2020 was ‘vrijheid’. Niet geheel toevallig 

natuurlijk, want we vieren dit jaar 75 jaar 

vrijheid. En hoe belangrijk is dit thema in een 

jaar waarin Corona, discriminatie, armoede 

en vluchtelingenproblematiek het nieuws 

blijven overheersen. Nieuws dat je het liefst 

aan kinderen voorbij wilt laten gaan, en waar 

ze niet te veel geconfronteerd mee zouden 

moeten worden. Maar de kinderen krijgen 

het allemaal mee, en hebben er vaak ook zelf 

mee te maken. Ik bedoel, neem onze nieuw-

ste vijand Corona, dat gaat ons allemaal 

aan: kinderen moesten opeens hun handen 

stuk wassen en afstand houden, mochten 

opa en oma niet meer knuffelen, konden een 

tijdlang niet naar school of buiten spelen 

met hun vriendjes, sportclubs waren dicht. 

Verjaardagen konden niet gevierd worden 

zoals ze gewend waren en dan moest je ook 

nog school vanuit huis volgen. En dat is dus 

verrekte moeilijk. 

Het was vooral volhouden en je niet laten ont-

moedigen. En dat geldt eigenlijk nog steeds, 

want zoals het er naar uitziet zijn we er nog 

lang niet…..

Maar we laten ons niet uit het veld slaan, 

want ondanks al die uitdagingen en beper-

kingen die we in het dagelijkse leven tegen-

komen, kan niets of niemand onze grootste 

vrijheid afnemen: de vrijheid van creativiteit.

En van die vrijheid maken wij met de kinderen 

en jongeren uit Amsterdam Noord flink en 

graag gebruik in onze activiteiten. Die vrijheid 

voelen en herkennen is niet altijd makkelijk, 

maar daarom werken we met heel veel lieve, 

leuke, vrolijke, bevlogen en inspirerende 

mensen die ervoor zorgen dat dat creatieve 

luikje, dat iedereen heeft, wordt geopend. Dit 

levert vaak ontroerende, grappige, mooie, en 

ook diepgaande teksten of beelden op. 

Een greep hieruit delen we graag met u, beste 

lezer, in deze tweede editie van Noordjes 

Krant: 'de krant waar je blij van wordt'. 

Geschreven door: Salma  

Een meneer ging zomaar op de aarde lopen

De wereld was kapot en alle mensen waren boos

Ze gingen vechten en waren miljard tegen één

Alle mensen waren snel gewond

Een goede sterke, mooie vrouw had alles weer gemaakt 

De wereld
Over vrijheid gesproken
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Door Noordjes vliegende verhalenverteller Z

Zolang de mensen Noordje kenden, leefde ze in haar eentje in 

het Ranonkelhuys -Ranonkelkade 1- in de Van der Pekbuurt 

in Amsterdam Noord. Haar ouders waren groot kunstenaars 

en op een noodlottige dag hebben ze elkaar per ongeluk in 

een kunstwerk veranderd. Het gerucht gaat dat haar moeder 

als een bronzen beeld lang op de zolder in het Ranonkelhuys 

stond. En dat haar vader ingelijst in een veel te kleine lijst voor 

zijn grote lijf aan de zoldermuur de hele dag glimlachend naar 

het bronzen beeld keek. Maar niemand weet of dit ook echt 

waar is.

Op een dag tuurde Noordje over het water van het IJ. En met 

die goede ogen van haar zag zij plekken waar ze nog nooit was 

geweest. En de wind bracht geuren die zij nooit eerder had 

geroken. En omdat Noordje een nieuwsgierig meisje is, hoefde 

ze maar een paar tellen na te denken. Ze dook in het water 

van het IJ en zwom in de richting van de plekken die ze had 

gezien en geuren die ze had geroken. De bewoners van Noord 

wachtten dagen, weken, maanden. Maar Noordje kwam niet 

terug. Ze stuurde wel post naar Noord. Ze schreef over alle 

bijzondere dingen die ze had gezien. Over de grote en kleine 

musea die ze bezocht en over die kunstschatten die ze vond 

in de droogste woestijn en in de diepste jungle. En hoewel 

Noordje erg gemist werd, waren de bewoners stiekem ook erg 

benieuwd naar alles wat ze meemaakte en werd uitgekeken 

naar nieuwe berichten van Noordje. Daarom werd de postbode 

zo’n beetje de belangrijkste persoon van Amsterdam-Noord.

Opa Zed 

Na een tijdje was Noordje uitgereisd en kwam ze bij 

haar opa Zed wonen. Haar ouders- het schilderij en het 

standbeeld- nam ze natuurlijk mee. Die pasten goed bij de 

kunstverzameling van opa Zed. Hij was namelijk gek op kunst 

en ook op boeken. Omdat zijn huis te vol werd, bracht Opa Zed 

de kunstwerken naar de kazerne waar hij brandweerman was. 

Al zijn kunstwerken zette hij daar op zolder. 

Maar toen de brandweerkazerne een aantal jaren dicht was 

en Opa Zed een beetje vergeetachtig was geworden, dacht 

niemand meer aan de verzameling op zolder die tot nu toe 

veilig achter slot en grendel had gestaan. Behalve Noordje, 

die op een avond de sleutel van opa Zed uit het kistje op de 

schoorsteenmantel pakte en naar de Kazerne ging.

Toen ze binnenkwam stonden de tafels van de Kazerne nog 

precies zoals vroeger. Ze ging de trap op en opende het slot 

naar de zolder en scheen met haar zaklamp rond. Oh nee!  Er 

was geen spoor meer te bekennen van de verzameling van 

haar opa! 

Daar lag wel iets in de hoek. Noordje pakte het op en blies het 

stof eraf. Het was een boek dat ze nog niet eerder had gezien 

en de titel, daar had ze nog niet van gehoord. Vol spanning 

klom ze met het boek onder haar arm de trap af. 

Ze schreef een brief naar de kinderen in de buurt en nodigde 

ze uit voor een geheime bijeenkomst een paar dagen later 

in de Kazerne. Tijdens de bijeenkomst vertelde Noordje over 

de bijzondere verzameling van haar opa en de verdwijning 

ervan. De kinderen luisterden vol verwondering naar het 

verhaal over de kunstwerken en de verloren verhalen. Noordje 

vertelde dat ze de kinderen bijeen had geroepen omdat ze een 

plannetje had bedacht. “We gaan het mysterie van de verloren 

verzameling oplossen en ondertussen zorgen we ervoor dat de 

Kazerne Z weer helemaal vol komt te staan met kunstwerken 

en boeken! Ik denk dat mijn opa dat geweldig zal vinden. ” 

De kinderen vonden het een goed plan. “We gaan je helpen!” 

Riepen ze. En zo was de Geheim Agent Z club geboren Op 

Noordjes gezicht verscheen een brede glimlach. En voordat 

de kinderen met deze geheime opdracht naar buiten gingen, 

las ze een stuk voor uit het enige boek dat nog op zolder was 

achtergebleven...

Wie is Noordje 
eigenlijk?

Noordje is genomineerd voor de Omarmprijs! 

Ook op afstand de mooiste prijs van Nederland! 

We gaan het dan weliswaar een beetje anders 

dan anders doen dit jaar maar een ‘omarming’ 

hebben we harder dan ooit nodig. Dus daarom 

ook in 2020, rondom Wereldarmoededag, de 

Omarmprijsuitreiking! De prijs die bestaande 

initiatieven beloont omdat zij kansen creëren 

voor Amsterdammers met een krappe portemonnee. 

22 oktober wordt de prijs voor de zesde maal 

uitgereikt in Pakhuis de Zwijger en natuurlijk 

online!”
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Ik woon in een ……….………... (bedenk een kleur, een vorm, of hoogte) huis.  

Mijn huis staat in…………..…………..…………..………

Er wonen nog…… andere mensen in mijn huis. Ik 

woon samen met………………………..We hebben wel……..

kamers. De mooiste kamer vind ik de………………………

kamer, want………………………….

Als ik ergens heen moet dan gebruik ik mijn 

………………………om er te komen. Dat gaat lekker snel.

Niemand ziet dat ik een geheim agent Z ben, want 

ik ben altijd verkleed. Soms vermom ik 

mij als ………………………..maar dat moet je 

niet verder vertellen natuurlijk.

Dit ben ik als Geheim Agent Z  

Bedenk een titel voor het boek. Waar zou het boek met de bijzondere titel over gaan?

Vul de woorden in die jij vindt 

passen in het verhaal.

Speurwerk voor geheim agent Z: zoek de 8 verschillen.

‘schrijven 
is kijken 
met je ogen 
dicht
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Van letters van het woord feestvreugde kun je 

verschillende woorden maken, zoals feest, vreugde, veeg, 

deur, steeg, geur, geest en misschien vind je er nog wel 

een. 

Maak ook verschillende woorden van: 

 kunstverzameling

      

                          museumdirecteur

  geheim agent

   

brandweerkazerne 

    verhalenverteller 



Ik was een bal 
Geschreven door: Rahel

Ik was een bal. Ik speelde vroeger op het voetbalveld. En ik 

kunstgras. Ik kon alle talen spreken, maar Engels vond ik 

moeilijk, Ik heb een vriend die is een basketbal. Hij ver-

dedigt me altijd van de pestkoppen. Die pestkoppen zijn 

hockeyballen. Ze zeggen dat voetbal niet iedereen leuk 

vind, maar dat is niet waar. Want mijn vriend vind voetbal 

wel leuk, niet omdat ik zijn vriendin ben, maar omdat het 

leuk is. 

Noordjes krant – Zomer met Noordje

Verhalen uit het Schrijflab

4

door Noordjes zomerreporter 

Zomervakantie: We mochten weer naar buiten 

en we konden weer dingen samen doen deze 

zomer. Dat was goed nieuws. Nog beter nieuws 

was dat er in Amsterdam-Noord van alles 

georganiseerd werd voor kinderen en jongeren 

uit de omgeving: zij hoefden zich zeker niet te 

vervelen deze zomer. Ook Noordje stelde een 

bomvol programma samen. 

Zo trapte Noordje vanaf 4 juli haar 

zomerprogramma af met excursies onder 

de naam Noordje in ‘t Wild. Daarna volgde 

een hele zomer van leuke activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld de Taal van Corona - een nieuwe 

samenwerking tussen Noordje, Nieuw Dakota 

en Huis van de Wijk de Evenaar. Ook was er 

weer de Zomerschool Amsterdam-Noord in 

samenwerking met SKC. 

Noordjes ZomerSchrijflab organiseerde deze 

zomer eenmalige workshops. Het programma 

was voor alle kinderen in Amsterdam-Noord, 

vanuit alle windrichtingen en achtergronden. 

Het doel: elkaar ontmoeten en samen plezier 

hebben. Het was geen zomerschool, maar een 

divers samengesteld programma waar veel 

inspirerende kunstenaars en schrijvers aan 

meewerken, en waar je eenmalig of meerdere 

keren aan deel kon nemen. 

Iedere vrijdag was er Project Z voor Jongeren 

tot 16 jaar. Tv-presentator Redouan Ait Ouarg 

nam jongeren op sleeptouw om een podcast te 

maken over de Straten van Amsterdam-Noord.

Een kunst en cultuurfeestje voor 
alle kinderen in Amsterdam Noord

Tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie namen verhalenvertellers, 

woordkunstenaars, fotografen, beeldend kunstenaars, presentatoren, storytellers 

en dichters de kinderen van Noordje mee ‘terug in de tijd’. in verschillende work-

shops ontdekten we alles over vroeger, over oude apparaten en technieken. We 

maakten verhalen met inkt en veren, schreven gedichten, leerden foto’s maken op 

de ouderwetse manier, ontdekten wat een platenspeler is en een typemachine, en 

leerden zelfs zeefdrukken. 

Dit Zomer Schrijflab startte met een 

speciaal voor Noordje opgenomen 

videoworkshop voor de kinderen door 

verhalenverteller en kunstenaar Akwasi. 

Kinderen gingen aan de slag met de vraag: 

Ik was een zwaan
Geschreven door: Mayeni Berry

Ik was een zwaan

Ik at een brood

Ik was bang voor honden

Ik sprak France 

Ik vond zwemmen leuk

Mijn BFF was een eend

Ik woonde in de zee

Ik wil met jou zingen

Ik was een zeemeermin prinses
Geschreven door: Victoria

Ik ben een zeemeermin prinses

Ik woon in het water en ik eet krabben en vissen 

Mijn staart was roze en blauw

Ik heb kracht om met vissen en haaien te praten

Mijn BFF was mimi, zij is een dolfijn

Met vissen vind ik leuk om te spelen 

En ik bescherm alle vissen in het water

Ik heb ook een kroon op mijn hoofd

Ik was geld
Geschreven door: Adnan

Ik ben geld. Mijn naam is euro en ik woon 

in heel Europa. Mijn lievelingseten was 

centen en mijn lievelingskleur was blauw. 

Ik vond het leuk om te verhuizen. Ik vond 

het niet leuk om gestolen te worden. 

Ik was modder
Geschreven door: Mehyar

Mijn naam is modder, 
ik at water en ik was 
een bruine modder. 
Mijn taal was blur, blur. 
Het regende op mij, dat 
vond ik niet zo leuk

Ik was een superheld
Geschreven door: David

Ik was een superheld voordat ik geboren 

was. Mijn naam was spiderman. Ik at 

brood en thee. Mijn kleur was rood. Mijn 

geduld was goed en ik spreek Engels. 

Ik vond het goed om de stad te redden, 

maar dieven vond ik niet leuk. Ik was bang 

voor niets. Ik was trots op mijzelf. Mijn 

beste vriend was een andere spiderman. 

Ik woonde in Amsterdam. 

Wie of wat was je voordat je bestond? 
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Meest�  rapp� s

Door: Georgios Lazakis en Noordjes kinderen

We stellen je graag voor aan Georgios Lazakis, 

woordkunstenaar, rapper, iemand die alles kan. 

Tijdens zijn workshop schreef hij samen met 

kinderen de volgende raps: 

Schrijven, lezen, spelen hier 
Activiteiten geven plezier

Soms doen we hier ook bewegen
Noordje brengt ons op de wegen

De beste juffen: Cherity en Sanne 
Helpen ons vaak met ontspannen 

Meester G. helpt ons met rappen
Voordat we naar huis toe steppen 

De Man met de Pen las verhalen 
voor van vroeger, we ontdekten 
sprookjes en schreven zelf een 
sprookje, dat begon met: er was 
eens… 

Geschreven door: Rashik

Er was eens een we� wolf genaamd 

Rachel zijn woont in het bos opeens is er vuur in het 

bos en zijn vader is dood door het vuur gelukkig is zijn 

vriend niet dood hij woud dat hij superkrachten had 

en dat hij de brand bluste en dat hij zijn vader levend 

maakte en vroeg aan zijn vriend Gio en Gio zij dat hij 

een vriend heeft en dat die vriend je kan helpen. Hij zij 

dat zijn vriend een walbis en hij loopte naar de zee waar 

hij een walvis van 30 meter lang zag en zij kan je me 

helpen om superkrachten te krijgen. Een man belde de 

brandweer.  Toen ging de man de dieren helpen. Vijf 

minuten later kwam de brandweer, maar het lukte niet. 

Dus toen ging de weerwolf de krachten gebruiken. Er 

kwam water uit zijn handen. Vriend Gio kwam er ook 

bij. Hij ging de dieren helpen en 50 minuten later kwam 

de dierenambulance. Toen was het goed. De weerwolf 

en Gio waren heel blij.

Er 
was 
eens…

De juffen bij Noordje zijn heel lief

Ze stelen onze harten als een dief

We komen hier om te spelen en te 

leren

Elke nieuwe les gaan we accepteren

Het ZomerSchrijflab
 is heel chil

l

We kletsen vaak, het is
 nooit sti

We maken vrienden en steunen elkaar

We zijn hier nog lang niet klaar

Geschreven door: Abraham

Er was eens een jongen hij woon-

de in een flat hij had rare kleding en werd 

gepest op school. Zijn ouders werken de 

hele week dus hadden zijn ouders niet goed 

voor hem te zorgen. De jongen had een 

hulpje die voor hem moet koken en zorgen 

zij had voor hem gekookt maar niet voor 

hem gezorgd, hij ging naar school op het 

volgende dag, toen wordt hij weer gepest, 

toen wordt de school les geëindigd. Op weg 

naar huis ontmoette de jongen een vrind ze 

hadden gespeelt bij de hele dag en toen gin-

gen ze beide naar huis. De jongens werden 

gestraft dat ze laat naar huis gekomen wa-

ren, niet lang geleden gingen ze beide laat 

ze gingen naar de bushalte. Ze gingen in de 

bus en kletste blaa blaa blaa blaa. En toen 

stopte ze en ze gingen van de bus uit. De 

jongen werd niet gepest omdat hij nieuwe 

vriend had en ze leven lang geleden. 
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Vakantie op het strand
Geschreven door: Asmerom

Deze zomer gaan we naar het strand / We gaan 

niet in de winter want dan is het nat en het 

water koud / Op het strand nemen we spelletjes 

mee en bouwen een kasteel van zand / We gaan 

zwemmen en we drogen ons af met een handdoek /  

We nemen ijs mee, drinken en eten ananas, snoep, 

brood met hagelslag kaas, tomaat. We nemen ook 

zonnebrand mee en we gaan met de auto / Samen 

met pap en vrienden, mama, en een broer en zus

Een man

Geschreven door: Victoria

Een man ging een dag naar het strand en toen 

dacht hij dat hij ging zwemmen in het water

Hij was heel ver weg van het strand toen 

hoorde hij een geluid van een dier maar hij 

weet niet welke

Dan voelt hij iets aan zijn voeten en 

schreeuwt van (help! help! een haai!) 

Dan komt de politie met de helikopter en de 

politie heeft de man gered 

Sup h o
Geschreven door: Rahel

Er is een man, genaamd Robert. Hij liep op 

straat en kwam een man tegen die 170 was. Hij 

viel toen hij op het zebrapad liep. Het licht 

werd rood en Robert ging meteen naar hem toe 

om hem te helpen. Er kwam net een auto aan en 

Robert gaf de man een duw zodat de auto vlak 

langs hem reed. De man zei: “Bedankt, wat ben 

je lief, je zou een superheld moeten worden. 

Ik was zelf een superheld toen ik 18 was en 

niemand die het wist.” Robert dacht: “Ik zou 

wel een superheld kunnen worden. Wat moet ik 

daarvoor doen?”. Ik moet een supermannenpak 

hebben. EN niemand mag het weten, zelfs mijn 

moeder en beste vriend niet. Robert ging meteen 

naar huis om een pak uit te vinden. Hij bedacht 

spinnenwebben voor zijn handen, met behulp van 

wol en elastiek. Hij maakte een ring die hem 

kon helpen en waarmee hij kon vliegen. Maar 

de uitvinding van de ring liep niet helemaal 

volgens plan: hij ontploft ineens. Zijn moeder 

kwam snel naar hem toe. “Wat ben je aan het 

doen, het dak is ontploft. Ben je helemaal gek 

geworden.” Robert legde uit dat het per ongeluk 

ging. Zijn moeder zorgde ervoor dat het dak ge-

repareerd werd. Robert zorgde ervoor dat zijn 

ring wél werkte. Hij deed de uitvinding om zijn 

vinger en zijn supermannenpak verscheen. Hij 

ging meteen proberen om te vliegen. Toen zag de 

man hem vliegen en dacht: hij is een superhero. 

Goede daad
Geschreven door: Manar

Manar en vriendinnen gaan geld 

ophalen voor de arme mensen, omdat 

ze arm zijn gaan we ook iets kopen 

voor hun dat heel lekker is en 

speelgoed en dekens en kleding 

en kussens. Dan gaan we naar de 

meester en die zegt waar we ons 

geld moeten brengen en dan gaat 

het naar de Moskee waar ons geld 

aan de arme mensen wordt gegeven. 

De Uil + Dolfijn = Uilfijn.

Geschreven door: Bach 

Zij leeft in het water op 
een boomstam in Dolland. 
Het is een klein eilandje. 
Haar eten is kokosnoot of 
vis. Ze vliegt soms om een 
nieuwe boomstam te vinden 

elke week weer. En ze 
verandert steeds van plek 

met haar boomstam. 

Verhalen uit de Bibliotheek

Noordjes Schrijflab komt iedere dinsdag in de OBA Banne 
om kinderen de mogelijkheid te geven op een rustige 
inspirerende plek samen een boek te lezen uit de Bieb en te 
worden geholpen met taal op verschillende manieren. Het 
is fijn om te worden voorgelezen of om zelf te lezen en te 

worden gestimuleerd door Noordjes vrijwilligers en het is 
spannend om de magie van taal en beeld te ontdekken met 
een kunstenaar of schrijver! Benieuwd naar alle verhalen 
en kunstwerken die tot nu toe al gemaakt zijn?

Geschreven en gemaakt door: Bach, 

Zarina en Lusi X

Cookie is op zoek naar 

Snoepjesland. Maar dan vindt ze 

iemand die ook op zoek is naar 

Snoepjesland. Donet! Donet en 

Cookie gaan samen verder zoeken 

naar Snoepjesland. Uiteindelijk 

vinden ze Snoepjesland! 

Eekhoorn + Olifant = 

Olihoorn.

Giraf + Ijsbeer = Ijsraf

Flamingo + Walrus = Walgo

Vleermuis + Paard = 

Vleerpaard

Vos + Bever = Bevos

Famingo + Struisvogel = 

Flamvogel

Vis + Varken = Visvark

Konij + Ijsbeer = Ijsko

Haai + Orka - Horka. 

Geschreven door: Bach 

De ijskin zat rustig te 

zwemmen, maar hij zag iets 

wat hij niet elke dag zag, 

namelijk een horka. Hij zwemt 

zo snel als hij kan naar de 

kant, maar de horka vindt het 

niet prettig om zijn lunch te 

missen. De Horka springt, maar 

de nijlhoorn was hem voor, de 

nijlhoorn vliegt in de lucht 

en hij krijgt een hoorn in 

zijn oog. De horka zwemt weg 

en de ijskin is gered, maar weg 

is de ijkskin. De nijlhoorn eet 

hem in 1x op. 

V� halen
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De Taal van Corona

De v� beelding van C� ona
door: docent Rashid Kraan

“De kinderen durfden allemaal te presenteren en hadden stuk voor 

stuk verhalen geschreven met veel verbeelding. Van een magische 

struik waar je afstand van moet houden omdat je er koorts van kan 

krijgen tot een mot die briefjes rondbrengt tussen vereenzaamde 

door Corona getroffen mensen. Ik was verbaasd door hoe snel de 

leerlingen van een aarzelende regel tot een pagina tekst komen”. 

Corona     

…………...…………….…………….

Bed

Ziek

Hoesten

Thuis

…………...…………….…………….

Elleboog

Laptop

Vrienden

Online school

Huiswerk

Vies                    

…………...…………….…………….

Groen

China

Slapen

Gevaarlijk

Ademen

Mondkapjes

Ademen

Koorts

Moe

Eten

Liggen

…………...…………….…………….

…………...…………….…………….

Waar denk jij aan bij Corona? Vul het lijstje 

hierboven verder in.

Welke taal spreekt Corona? Als we dat toch eens wisten.. dan konden 

we hem of haar misschien verstaan en begrijpen. Waar denk jij aan 

bij ‘Corona’? Hoe voel je je daarbij? In het zomerprogramma Taal van 

Corona zijn kinderen aan de slag gegaan met deze en meer vragen en 

hebben ze bijzondere dingen gemaakt en geschreven.Taal van Corona 

is een project van Huis van de Wijk de Evenaar Noordje en Nieuw Dakota. 

Dingen waar de kinderen aan dachten bij Corona:
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Noordje zoekt! 
We zijn op zoek naar jongeren presentatoren, podcasters, 

jongeren die ook willen leren een video podcast te maken. 

Ben jij dat? Laat het ons weten. Wie weet kunnen we dan 

nóg meer Kazerne Z podcasts maken over Amsterdam 

Noord. En heb je ervaring met presenteren, podcasts 

monteren en opnemen en zie je het wel zitten gastlessen te 

geven voor de jongeren in Amsterdam Noord? Dan zijn we 

ook op zoek naar jou. Mail je CV naar tess@noordje.nl

In de 1e podcast vertellen 

Mohammed en Dylan je 

alles over hun top drie 

buitenspeelplekken in 
Amsterdam Noord, daarnaast 

leer je meer over de straat van 

vandaag: de Zamenhofstraat. 

In podcast 3 geven we je een 

Midzomermokum tip mee en 

leren de jongeren voor het 

eerst een interview af te nemen 

met begeleider bij Noordje 

Florentine.

Podcast 5 gaat over de top 

drie openbare zwemplekken
van Amsterdam Noord én je 

leert alles over de straat van 

vandaag: de van der Pekstraat. 

In podcast 4/5 krijgen 

we te maken met wel 5 

presentatoren, in deze podcast 

worden er allemaal moppen en 
raadsels gedeeld, en nog veel 

meer.

In podcast 6 interviewen
de presentatoren Janneke, 

werkzaam als begeleider bij 

Noordje. Ook ontdek je in deze 

podcast de straat van vandaag: 

het Pont Plein. 

NOORDJES 
KAZERNE Z 
PODCAST

Gemaakt door: presentator Redouan Aitouarg

Presentatoren: Mohamed, Dylan, Jetze, Tjibbe 

en Sarah

Deze zomer kon je bij Noordje in de Kazerne 

Z meedoen met Project Z: een programma 

speciaal voor jongeren in Amsterdam 

Noord van 12 - 16 jaar. Onder begeleiding 

van trainersacteur en presentator Redouan 

Aitouarg leerde je een podcast maken over 

de Straten van Amsterdam Noord. 

noordje.nl/thuis-opdrachten/podcasts/

Beluister de podcast door de 

QR code met de camera van je telefoon 

te scannen of ga naar: 

noordje.nl/thuis-opdrachten/podcasts/

NOORDJES 
KAZERNE Z 
PODCAST
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Afgelopen Corona tijd hebben we deelgenomen 

aan een project van de organisatie Ordskælv in 

Denemarken. We werkten samen met docent 

Maarten Koole van het Over-Y College en zijn 

leerlingen en vroegen hen een beeld te schetsen 

en een verhaal te schrijven van hoe zij de corona 

tijd hebben ervaren. Alles werd vanuit huis 

gedaan. We verzamelden de werken en maakten 

er met het Over-Y College een boek van. 

"We love to hear the voices of youth. We have been cooperating with 
one highschool in Amsterdam North: Over-Y College. A school with all 
different nationalities which make their voices colourful and bright".

Mijn tijd in de 
afgelopen periode 

www.ordskaelv.org/globalwritinglockdown

Door: Arian, 12 jaar

Laten we beginnen met vrije tijd, dus kheb iets meer vrije tijd 

omdat ik nu minder huiswerk heb en mijn werk sneller afmaak, omdat 

ik beter kan presteren als ik buiten de klaslokaal ben. 

Hoe ik me voel. Nou err, ik voel me niet anders dan normaal,

ik verveel me alleen iets meer omdat het basisritme die ik had voor 

deze tijden anders was dan die van nu. Zoals als ik van school kwam 

maak ik gelijk mijn huiswerk en ga dan dingen doen, dan ging ik 

gitaar spelen daarna sporten en daarna de rest van de dag genieten.

Maar nu is het opstaan klein beetje ontbijten of helemaal niet 

daarna de lessen volgen en als ik klaar, maken wat ik moet maken en 

dan de rest van de dag op de bank, en soms speel ik wel eens gitaar.

Wat ik daar niet leuk aan vind is dat ik niet meer sport, maar dat 

gaat nu weer aan de gang (beetje bij beetje).

Nou nu komen we bij passie/doelen. Ehm.. Ik ben weer begonnen met 

het kijken naar formula 1 en rally en soms wel eens formula E.

Vroeger wou ik altijd formule 1 coureur worden en nu wil ik dat 

weer (want ik kreeg toen andere dromen/doelen). 

Ik heb er research over gedaan hoe ik een F1 coureur kan worden 

en heb video’s gezien van mensen die tips/advies geven hoe je 

een F1 coureur kan worden, en blijkt het is een ding om er in te 

komen maar het is een ander ding om er in te blijven. Omdat je 

of genoeg geld moet hebben of talent en skill nodig hebt, maar 

die video’s hebben me lessen geleerd zoals begin klein, begin bij 

kampioenschappen zoals formula 4 en zoek sponsers... 

Nou ja in 5 woorden gezegd hoe ik deze tijden vond: Het is leuk en 

doelgevend. Als je snapt wat ik bedoel. 

Door: IIias, 12 jaar

Om 7 uur gaat mijn wekker. Ik neem een 

douche, loop naar de keuken en smeer mijn

boterham. Het is opvallend stil, waar is de 

rest? Ik maak mijn broodje af en besluit 

dan om mijn kleren aan te doen. Iedereen 

slaapt nog, zijn ze vrij? Ineens snap ik het 

weer, de scholen zijn dicht en iedereen is 

vrij! Ik loop toch nog naar de voordeur en 

adem frisse lucht in. De straat is leeg, het 

lijkt wel alsof ik de enige op de wereld 

ben.

Wat gisteren nog normaal was, is vandaag 

ineens verdwenen. Veel andere kinderen 

vinden het saai, zo weinig te doen. Maar ik 

vind de stilte, wel iets hebben. Het geeft 

mij rust en ik hoor mezelf nadenken.
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Ontdekkingen
Heb je zelf wel eens een ontdekking gedaan? Iets gehoord dat je nog nooit 

hebt gehoord? Iets heel moois gezien? Iets lekkers geproefd of juist iets 

heel vies. Grote en kleine ontdekkingen neem je waar met je zintuigen. 

Noordjes kunstdocenten maakten samen met de kinderen zeefdrukken 

van hun zintuigen. Ook zijn we druk bezig geweest met het maken van 

een reizigersdagboek en bijbehorende landkaarten, hebben we onze 

namen leren tekenen in Hiërogliefen en maakten we een museum met 

mini uitvindingen erin! We bouwden voertuigen zoals vikingschepen, 

luchtballonnen en raketten waarmee we op ontdekking gingen.

Tijdens de Zomerschool georganiseerd door Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) en Noordje 

leerden we deze zomer in drie weken alles over ontdekkingen & uitvindingen.

Hedendaagse 
uitvindingen

De kinderen bedachten snoepauto’s, taart-hoeden, 

waar ja dus echt taart uit komt. Ze maakten de 

hipste (kunstenaars) auto’s en de nieuwste laptops 

en telefoons. Ook maakten ze stopmotion filmpjes. 

Er zijn zelfs kostuums gemaakt waarmee we even 

in de huid van een uitvinder stapten. Oh en niet te 

vergeten, we leerden onszelf opnieuw uitvinden. 

We beelden emoties uit, en ontdekten hoe we ons 

voelden en hoe we even iemand anders konden 

zijn, dat is ook een uitvinding.. 

Tegenwoordig lijken we alles van de wereld te 

weten. Zijn er eigenlijk nog plekken op aarde die 

niet ontdekt zijn? Ja, die zijn er zeker! Daarom 

daalden we vorige week ook af naar de duisternis 

van de diepzee. We maakten diepzeewezens die op 

de bodem van de zee op zoek gingen naar ‘nieuwe 

ontdekkingen’. Kortom, we hebben er een heleboel 

‘kind uitvinders’ bij!

Utrecht

Geschreven door: Mariam

Ik ga op ontdekkingsreis naar Utrecht. Utrecht is mijn favoriete stad. De 

ijsjes daar hebben een lekkere smaak. Het huisje was lekker relaxed. Ik was 

naar het circus, de clowns hebben veel talent. Ik schrijf reisverhalen, dat 

vind ik leuk. Ik vind deze vakantie helemaal niet erg. Ik doe morgen ook een 

speurtocht. Ik ga weer naar huis. Dit was een fijne vakantie.

Bali

Geschreven door: anoniem

Ik ging op ontdekkingsreis naar Bali, in de zomer een 
schat zoeken en het was een groot geheim. En de schat 
gaf me veel kracht. Toen ik de schat verkocht maakte hij 
hem open en gaf het hem ook kracht.

Amstelveen

Geschreven door: anoniem

Ik ging op ontdekkingsreis 

naar Amstelveen. Ik kocht er 

een herenhuis, maar onder 

het bureau in het herenhuis 

zat een cobra.

Uitvindingen van 
de toekomst

We dachten ook  na over uitvindingen van de 

toekomst! We zijn bezig geweest met het maken 

van 2D Robots en we ontdekten de oudste 

uitvinding: het wiel. Waar zitten allemaal wielen 

in? Wat als er zoiets bestaat als de tijd van de 

toekomst? We dachten na over de Taal van de 

Toekomst en schreven daar verhalen over. We 

maakten huizen van de toekomst en strips en 

tekenden onze eigen uitvinders-helden. 

Met dank aan: SKC, alle Noordje docenten & 

vrijwilligers, Mgr Bekkersschool, Huis van de Wijk de 

Banne, Huis van de Wijk de Evenaar en de Kinderboom
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Noordjes Schrijflab
Elke maandag, dinsdag, woensdag of donderdag kun je na 

schooltijd van 15.00 - 17.00 meedoen met Noordje Schrijflab 

in de Kazerne Z. Onder begeleiding van onze enthousiaste 

vrijwilligers, schrijvers en illustratoren leer je verhalen 

schrijven of illustraties maken, ook helpt Noordje met 

huiswerkbegeleiding.

Noordjes Schrijflab op School
Noordje biedt eenmalige workshops of lessenreeksen aan 

op gebied van beeldende kunst en creatief schrijven of een 

combinatie ervan. Hierbij kan een school kiezen uit een 

bestaand programma of in overleg wordt een programma op 

maat gemaakt. 

Praatjes & Plaatjes
Doe mee met workshop van schrijvers en illustratoren, 

een keer in de maand op woensdagmiddag leer je hoe 

je verhalen schrijft en maak je mooie illustraties! 

Noordje naar het Museum
Ga je mee met Noordje naar het Museum? Twaalf zaterdagen 

in 2020 gaan we op onderzoek langs beroemde musea om 

allerlei geheime weetjes te ontdekken. Alle bezoekjes worden 

afgesloten met een creatieve workshop in Noordjes Kazerne Z 

door een beeldend kunstenaar.

Noordje in’t Wild
We gaan het wild in! In een reeks van 4 excursies 

verkennen we de omgeving, verzamelen we natuurlijke 

materialen en maken daarbij een kunstwerk. Kunst en 

natuur komen samen tijdens Noordje in’t Wid. 

Zomerschool Amsterdam Noord
Tijdens de zomerschool wordt je beter in taal, werk je samen met 

echte kunstenaars en het is de perfecte voorbereiding op het 

nieuwe schooljaar

Er zijn nog veel meer Noordje 
projecten & activiteiten! 

Meer informatie: https://noordje.nl/aanbod/

Wil je meedoen of een keer meekijken met een van de activiteiten? Meld je aan via 

meedoen@noordje.nl
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Colofon
Noordje bedankt: 

Alle kinderen en jongeren uit Amsterdam 

Noord die mee hebben gedaan met de 

zomerprogramma’s. Alle vrijwilligers van 

Noordje en alle docenten die dit mogelijk 

hebben gemaakt. 

Samenstelling & eindredactie:

Tess Bonouvrie & Saskia Noordhuis

Vormgeving:

Jelle F. Post 

Meer informatie over Noordje:

Noordjes Kazerne Z

Zamenhofstraat 14b

1022AC Amsterdam

020 6328236

info@noordje.n

Wist je dat? Tijdens de zomer hebben 42 betrokkenen hun vrije tijd 

gedoneerd aan de kinderen en jongeren bij Noordjes activiteiten.  Kinderen 

konden aan 7 verschillende programma’s deelnemen. 24 inspirerende en 

bevlogen schrijvers en kunstenaars hebben als docent bijgedragen aan onze 

programma’s. 


