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Praatjes & Plaatjes 
 
Woensdag 11 december komt 
illustrator Isabelle Oud. Samen 
kijken jullie naar schaduw en licht. 
Wat gebeurt er met een appel als 
er een lampje fel op schijnt, en 
wat als het licht uit staat?  
Isabelle gaat je helpen een mooie 
tekening te maken met wit en 
zwart krijt, op grijs papier. Dat 
klinkt spannend, nietwaar? 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z  
Zamenhofstraat 14B, Amsterdam Noord 
 
Wanneer? 
Woensdag 11 december 
 
Tijd: 
15.30 - 17.00 uur  
(inloop vanaf 14.45 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 

Noordje naar het Museum 

 
Op zaterdag 14 december 
aanstaande bezoekt Noordje het 
Amsterdam Light Festival. Het 
thema van dit jaar is ‘disrupt’, dat 
is Engels voor ‘ontwrichten’: dat je 
de boel eens helemaal door elkaar 
husselt om het beter te maken. 
Kunstenaars van over de hele 
wereld gebruiken licht om je 
aandacht te trekken, wakker te 
schudden of op andere gedachten 
te zetten. 
 
We verzamelen om 16:00u bij 
Noordje en gaan met de bus naar de lichtkunstwerken in het centrum van 
Amsterdam. We wandelen ongeveer een uur langs de kunstwerken, zodat 
we rond 18:00u weer terug bij Noordje zijn. Tijd voor pannenkoeken! 
Vervolgens maken we met glow-in-the-dark sticks zelf een lichtkunstwerk. 
Rond 19:00 zijn we klaar. 

Waar? 
Verzamelen en ophalen bij: 
Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 14B 
 
Wanneer? 
Zaterdag 14 december 
 
Wat? 
Amsterdam Light Festival 
 
Tijd: 
16.00 - 19.00 uur 
 
Voor wie? 
Kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar. Ook 
broers & zussen en ouders mogen mee. 
 
Kosten? 
€ 2,00 p.p., inclusief pannenkoeken. 
Heb je een Stadspas? Dan is het gratis. 
 
Neem wel je opgeladen OV-chipkaart 
mee. 
 
Meedoen? 
Wil je mee? Geef je dan snel op via 
meedoen@noordje.nl 
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Z-Store 

Ben of ken jij een toekomstige Geheim Agent of een Superheld die nog wat 
hulp kan gebruiken voor zijn of haar Superkrachten? Kom naar de Z-Store 
bij Noordje! 

Zoals dat nu eenmaal gaat bij 
detectives en superhelden is hier 
niets wat het lijkt…. Je kunt 
allerlei spannende 
spionage-gadgets kopen. 
Bijvoorbeeld een 
om-de-hoek-gluur-bril, een steen 
waardoor je onzichtbaar wordt, 
een notitieboekje voor 
geheimschrift of een plaksnor 
zodat je niet direct wordt herkend. 
Wedden dat je met je 
Superkrachten elk geheim kan 
oplossen? 

 

Waar? 
Noordjes Kazerne Z, Zamenhofstraat 14B 
 
Wanneer? 
Dagelijks van 10-15u 
 
 

Kerstvakantie 
 

Noordje is tijdens de kerstvakantie (van 23 december 2019  tot en met 3 januari 2020) gesloten. Wij wensen 
iedereen fijne feestdagen en een mooi nieuwjaar.  
 
Vanaf maandag 6 januari 2020 zijn wij weer open en kun je weer deelnemen aan nieuwe Praatjes & Plaatjes, Noordje 
naar het museum-bezoeken en nog veel meer leuke activiteiten. Houd de nieuwsbrief en onze website maar in de 
gaten! (www.noordje.nl) 
 

 

 

http://www.noordje.nl/

