
Het Ware Noorden 
 
Het Ware Noorden is een Amsterdam-Noords label, waaronder we proberen de 
vindingrijkheid en creativiteit van Noorderlingen een plekje te geven. Het Ware Noorden gaat 
over duurzaamheid, zelfredzaamheid, hergebruik van materiaal, de overdracht van 
(praktische) kennis en het bij elkaar brengen van buurtbewoners.  
 
Concreet betekent dit dat onder Het Ware Noorden label wij samen met buurtbewoners van 
afgedankt of schijnbaar onbruikbaar materiaal nieuwe, mooie spullen gaan maken, voor 
eigen gebruik of voor verkoop. Tijdens de pilot van dit project hebben we lampen gemaakt 
van oude flessen, maar in feite kan het van alles zijn. Wij organiseren workshops en 
maaksessies die voor iedereen toegankelijk zijn op een laagdrempelige manier, maar die 
door de aanwezigheid van handige en ervaren mensen toch een hoge kwaliteit eindproduct 
opleveren.  
 
We richten ons er op twee dingen te bereiken voor de deelnemers: 1. Een leuke, 
participatieve tijdsbesteding waarbij kennis en ervaring delen, samenwerking en 
duurzaamheid hand in hand gaan. 2. Een besparing van directe kosten door het maken van 
bruikbare spullen, of een klein zakcentje door het maken van spullen bestemd voor de 
verkoop en/of het geven van (betaalde) workshops. 
 
Het Ware Noorden is ontwikkeld door het creatieve bureau 72&Sunny, in samenwerking met 
de Ceuvel. Het eerste project van Het Ware Noorden was een lichtkunstinstallatie gemaakt 
van gerecycled materiaal in het kader van Amsterdam Light Festival, op duurzame 
broedplaats de Ceuvel. Nu zet De Ceuvel de maatschappelijke ambities van dit label voort! 
 

 



Wij zijn op zoek naar: 
 
Een enthousiaste Noorderling met tijd, materiaalkennis, technische vernuft, gouden handjes 
en in zijn directe omgeving nog meer handige Noorderlingen die hij weet te 
enthousiasmeren ook mee te doen aan de maaksessies. Contacten bij de verschillende 
omliggende bedrijven voor partijen restmateriaal zouden ook erg handig zijn. De Ceuvel 
ondersteunt in het faciliteren van de workshops en maaksessies, meedenken over de 
inhoud, vorm en thematiek van de workshops en maaksessies, en het (online) promoten van 
de evenementen.  
 
Het betreft in eerste instantie een vrijwillige vacature en we streven ernaar dat het project 
iets kan opleveren voor degene die het trekt. 
 
Events: 
 
We hopen uiteindelijk samen het volgende te organiseren: 

- Een workshop per maand voor het publiek 
- Een maaksessie met de kring van handige enthousiastelingen per maand 
- Uitbreiding van de lichtinstallatie buiten als onderdeel van het Amsterdam Light 

Festival, december en januari 2017/18 
 
 

 


