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In dit magazine duiken de reporters de 
buurt in. Wie zijn eigenlijk onze buren 
én op welke manier kunnen we kennis 
uitwisselen?

Ook worden er een paar toffe challenges 
& inspiratiesessies uitgelicht en schrijven 
de reporters over onderwerpen die zij 
interessant én relevant vinden.

 

IN DIT MAGAZINE:

BUURT

CHALLENGES

INSPIRATIESESSIES

REDACTIE

PUZZEL

Heb je ons vorige 
magazine gelezen?

Lees het hier!



  Straatinterviews    Amsterdam-Noord

Reporters Kaya en Nina interviewen twee 
mensen die in Amsterdam-Noord wonen. 

De reporters zijn geïnteresseerd in de 
persoonlijke verhalen van deze inwoners.

Ben je nou ook benieuwd naar de favoriete 
momenten in Amsterdam-Noord van deze

mensen? Scan dan zeker de QR-codes om het 
te horen & zien!



         GEZONDHEID     LEEFTIJDSGROEPEN

                  STEMGEDRAG         AFKOMST
Statistieken in Amsterdam-Noord



De redactie van Xplore - Agora ging 
met de Childpressbus op pad in 
Amsterdam-Noord om de buurt beter 
te leren kennen!

INTERVIEW MET
EEN INWONER VAN HET 
BEJAARDENTEHUIS.

INTERVIEW MET EEN 
ACTIVITEITENBEGELEIDER

.Scan me!..

BEJAARDENTEHUIS!

We gingen langs bij 
onze buren namelijk het 

Eduard Douwes 
Dekkerhuis.

Hier interviewden we 
een 

activiteitenbegeleider en 
een inwoner!

 
                        



Heb je ons vorige magazine gelezen?

Bekijk hem hier!

Natascha Kampusch was de naam van een 10-jarig 
meisje. Dit meisje is nu een volwassen vrouw. Ze is 
een vrouw met een verhaal. Het is een moeilijk te 
begrijpen verhaal en sociale media hebben er dan 
ook een potje van gemaakt. Daarom heb ik dit artikel 
geschreven waarin ik precies beschrijf wat sociale 
media schrijven en wat de politie naar buiten heeft 
gebracht. 

HET VERHAAL VAN NATASCHA KAMPUSCH ! 
DOOR LISA 

Het huis 
waarin 
Natascha 
Kampusch 
verborgen zat

Wil je het hele artikel 

lezen? Klik dan op de 

QR code!



Eindelijk! Amalia is 18! Zoals de meeste mensen weten, vierde Amalia recentelijk 
haar achttiende verjaardag. Om precies te zijn is 
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van 
Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau op 7 december 2021 achttien geworden. 

Achttien is voor de meeste tieners een speciale leeftijd. De 
bar in, eindelijk alcohol mogen drinken, maar voor Amalia 
betekent dat veel meer. Nu Amalia meerderjarig is heeft 
ze een belangrijke rol gekregen.

Mocht Willem-Alexander nu overlijden of afstand doen 
van de troon zal zij de nieuwe troonopvolger worden. Dat 
is natuurlijk best wat, maar wat zou er dan gebeurd zijn 
als Willem-Alexander afstand van de troon zou doen of 
was komen te overlijden toen Amalia nog minderjarig 
was? In de wet staat beschreven dat Koningin Maxima of 
prins Constantijn (de broer van Willem-Alexander) in dat 
geval zou optreden als koning of koningin, totdat Amalia 
18 zou worden.

Makkelijk gezegd, een soort vervanging totdat Amalia 18 
zou worden. Maar wat vindt Amalia er zelf nou eigenlijk 
van dat ze achttien is geworden? Eigenlijk vond Amalia 
het helemaal niet spannend. Ze vertelde dat ze het niet 
spannend vond om 17 te worden, dus dacht ze dat het wel 
hetzelfde zou zijn op haar 18e verjaardag.  



WIST JE DAT?.  
1. Wist je dat: de oudste prinses een 
echte cocktail-queen is? Amalia had 
een bijbaantje in een strandtent in 
Scheveningen waar ze af en toe nog 
wel eens cocktails maakte. Amalia 
noemde haar paard ook toevallig 
Mojito.  

2.  Wist je dat: Prinses Amalia gek is 
op tiara’s? Amalia is vanaf jonge 
leeftijd al een echte tiara-kenner. 
‘’Alle tiara’s van Europa kan ik 
herkennen’’, zei Amalia in het boek 
van Claudia de Breij.

3. Wist je dat: Amalia drietalig is 
opgevoed? Haar vader is natuurlijk 
Nederlands en haar moeder spreekt 
Spaans, maar tijdens de opvoeding 
leerde ze ook nog eens Engels. Ze 
hadden vroeger 
namelijk een nanny. Tegen 
haar spraken ze meestal 
Engels. ‘’Vroeger spraken mijn 
ouders Frans als wij iets niet
mochten weten’’, vertelt 
Amalia in haar boek.

AMALIA  MET DE TIARA 
VAN MAXIMA.

DOOR NINA.



EEN PAAR LEERLINGEN VAN XPLORE DOEN 
DIT JAAR MEE AAN ‘’DE WEDDENSCHAP’’. 
LEERLINGEN WORDEN UITGEDAAGD OM IN 
6 MAANDEN TIJD 3 BOEKEN TE LEZEN!

‘’Ik vond het een 
heel mooi boek. Het 

was wel moeilijk 
om te lezen en 

soms wat 
verwarrend. 

Behalve dat was 
het een heel leuk 

boek” 

Luana schreef een gedicht 
over het boek ‘’Tales from the 
hinterland’’:

Elke avond lig ik hier
naast jou

in dit bed in dit huis
                      is dit jouw huis?

ik weet het niet
niemand weet iets 

over dit huis
elke avond neem jij iets van me weg

mijn schaduw, mijn reflectie
en nu mijn stem
wat ben ik nu?
ik weet het niet

niemand weet iets
en nu? wat nu?

ik steek de sleutel in het slot
en laat mijzelf verdrinken



Abel schreef een recensie over het boek ‘’Nooit meer 
slapen”. 

‘’Ik vond het boek wel 
leuk maar het verhaal is 
een beetje langzaam 
geschreven. Ik vind dat 
niet heel erg want hij 
heeft het mooi 
geschreven. Ik geef dit 
boek *** van de ***** 
sterren. Ik raad anderen 
het aan om te lezen als 
ze van dit soort boeken 
houden.’’

Nooit meer slapen is een klassieker van W.F. 
Hermans uit 1966. Je kunt daarom ook goed 
merken dat het in een andere tijd is geschreven. Je 
merkt dat aan de woorden die hij gekozen heeft. 
Alfred Issendorf is een Nederlandse student 
Geologie. Hij reist af naar het noorden van 
Noorwegen om de theorie van zijn leermeester 
Sibbelee te toetsen. De theorie was dat de meren 
daar waren ontstaan door meteorietinslagen. Daar 
ontmoet hij ook de drie Noorse studenten 
waarmee hij op expeditie zou gaan. Vanuit daar 
gaan ze op pad. Je merkt al snel dat Alfred zich 
achtergesteld en mislukt voelt. Er ging ook veel 
mis: het kompas raakte kwijt, al het eten werd nat. 
Het typische van Hermans boeken is dat er veel 
misgaat en het achtergestelde gevoel van de 
hoofdpersoon. 

WAT VOND ABEL ER NOU VAN? EN WAAR 
GAAT HET BOEK ZO’N BEETJE OVER? 

DOOR ABEL. 



Premier Boris Johnson staat onder vuur met zijn carrière. 
Hij heeft meerdere feestjes georganiseerd die tegen de 
coronaregels in gingen. De teller van “foute” feestjes staat op dit 
moment op 10. Bijvoorbeeld op 10 Juni 2020. Hij zou zijn 
verjaardag met zeker 30 mensen hebben gevierd. Ondanks dat hij 
op 1 Juni 2020 tijdens een persconferentie zijn volk had gevraagd 
zich terughoudend op te stellen. Hij ontkent ook een hoop, op 15 
mei bijvoorbeeld. Britten moesten toen thuisblijven. Johnson zegt 
daarentegen dat het om een “werkbijeenkomst” ging. Bij die 
“werkbijeenkomst” was er ook wijn en kaas. De meeste Britten 
zijn verontwaardigd en zien dit meer als een borrel. 
Een kleine week later op 20 mei 2020 nodigde Johnson 100 
medewerkers uit voor een borrel in de tuin. Hij zegt hier maar 25 
minuten te zijn geweest om zijn personeel te bedanken. In die tijd 
werd zijn volk opgeroepen contacten te vermijden. Niet echt een 
goed voorbeeld dus. 

ECHT OF NEPNIEUWS??
Ik heb    

gelogen 
tegen mijn 

volk… 



Meerdere informatiebronnen in Den Haag geven 
aan dat Mark Rutte meerdere “kerstfeesten” zou 
hebben gegeven in december 2020. Nederland zat 
toen in lockdown. Hij zou een groot “buffet” 
hebben georganiseerd voor zijn gasten. Het waren 
medewerkers van de VVD, familie en vrienden. Dit 
was tegen de regels in. Ook zou hij in februari 2021 
zijn verjaardag hebben gevierd met 20+ gasten. Hij 
had toen net de lockdown verlengt samen met de 
experts. Hij heeft dit heel goed geheim weten te 
houden. Niemand weet hoe? Maar nu komen dus 
pas de eerste nieuwsberichten er over binnen. Drie 
anonieme genodigden op beide feesten zouden 
hebben aangegeven dat Rutte dit heeft gedaan. Ze 
zeggen er zelf spijt van te hebben en hebben dit 
daarom naar buiten gebracht. Ook zouden 
buurtbewoners van Mark Rutte hebben gezegd op 
25 December 2020 en 14 Februari 2021 veel geluid   
gehoord te hebben uit Mark Rutte’s huis.

Heeft Rutte stiekem een feestje 

gegeven? 
Weet jij welk stukje echt is? 

DOOR PJOTR. 



Tips om veilig te internetten:
1. Klik nooit op willekeurige links die u niet kent of links met 

verdachte namen of gestuurd door mensen die je niet kent. Ze 
kunnen je gegevens stelen en er dingen mee doen.

2. Als je iets wilt downloaden altijd opzoeken en checken of het 
veilig is. Ook al ken je het programma of bedrijf.

3. Kijk altijd uit op internet wat je doet!

Barry van Kampen komt vertellen over ethisch hacken. Hij 
is een professionele white hat hacker, dat betekent dat hij 
goede dingen doet met hacken. Hij komt ons uitleggen 
over hoe het is om hacker te zijn. Barry hackt 250 bedrijven 
per jaar -met toestemming- om te checken op leaks en om 
te checken of hun websites veilig zijn of niet. Leaks zijn 
onveilige plekken in websites bijvoorbeeld, waar slechte 
hackers binnen kunnen komen en de website kunnen 
hacken. 

  Verder vertelt hij dat hij ooit Pokemon Go heeft gehacked 
   en dat hij alle Pokémons heeft gepakt. Uiteindelijk is hij                
e verbannen uit de videogame.

Ik ben Barry 
van Kampen en 
ben een white 

hat hacker!

LEREN HACKEN! 

DOOR MICHAEL



2. Flat earth
Er zijn mensen die geloven dat de aarde plat is. 

De aarde zou plat zijn omdat Australië niet 
bestaat en dat het een excuus is voor de moord 

op duizenden mensen. Engeland heeft heel 
veel gevangenen die niet meer welkom waren 

in Engeland naar Australië gestuurd, maar 
mensen geloven dat Engeland die mensen 

gewoon in de zee heeft gegooid en dat ze zijn 
verdronken. Ook de dag/nacht cyclus is niet 

mogelijk met een platte aarde.

Drie complottheorieën door Vito 

1. Elke beroemdheid is een 
hagedis

Er zijn mensen die geloven dat 
elke beroemdheid een hagedis 
is die van gedaante zou kunnen 

veranderen. Dit zou moeten 
betekenen dat mensen zoals 
Justin Bieber, Barack Obama     

en Ariana Grande allemaal 
hagedissen zijn. En de 

oorsprong is een boek uit 1929 
genaamd ‘’Conan the 

barbarian’’waarin de vijanden 
ook hagedissen waren. 

Dit staat voor 
verlichting 

DIT IS HET 
SYMBOOL VAN 
DE 
ILLUMINATIE

3. De illuminatie

Er zijn mensen die geloven dat de wereld wordt 
bestuurd door een geheime organisatie met leden 
zoals Mark Zuckerberg, Queen Elizabeth en Barack 

Obama (allemaal hagedissen dus). De illuminatie zou 
een vrijdenkende organisatie/sekte zijn, opgericht in 
de 18e eeuw in Duitsland. Ze stelden zich vragen af 
zoals: ‘’Bestaat God echt?’’ De paus stak daar een 

stokje voor waardoor de organisatie dus in het geheim 
moest opereren. 

DOOR VITO 



Ik ben Koen van Gelder en heb onlangs een podcast 
gepubliceerd over Xplore Agora. Ik wil ouders en 
achtstegroepers interesseren over onze school. Ik heb 
deze podcast gemaakt met het opnameapparaat van 
het Medialab samen met Sasja. Er zullen waarschijnlijk 
nog meer afleveringen online komen dus blijf de 
komende tijd Spotify checken. 
Veel plezier met luisteren!

Beluister hier de 
eerste paar 

afleveringen van 
de podcast!



Crowdfunding van Nica, Nadine en Lola.

Volg hier ons 
Instagramaccount 
van het 
kaarsenbedrijfje!

Wij zijn Nica, Nadine en Lola en wij zitten in de 
coachgroep van Jan. Wij waren heel enthousiast om op 

reis te gaan en kwamen op Kroatië uit. We gingen kijken 
wat we daar wilden leren en zagen heel veel over het 
verleden van Istrië staan en ook over de Pula-arena. 

 Eerst gingen we kijken naar huisjes en hotels voor 
overnachtingen &  toen gingen we kijken wat we al weten 

over  Istrië en van de Pula-arena. We moesten ook 
uitzoeken hoeveel €€€ we nodig hebben en hoe we dat 

kunnen verdienen.

Wij hebben een crowdfundingsactie opgezet en wassen 
hiervoor auto’s. Ook zijn we een eigen bedrijfje gestart in 

het maken en  verkopen van kaarsen.

Als jullie een kaars willen kopen, helpen jullie ons echt een 
stapje verder en we zouden het heel erg waarderen als 

jullie iets zouden willen doneren via onze 
crowdfundingsactie. Dit kan via gofundme.nl en zoek dan 

op: 

"reis naar Kroatië voor school”

Het zou ons heel erg helpen. Alvast bedankt!

Wij verkopen ook 
zelfgemaakte kaarsen 

op de 
community-middag!! 
Dus kom zeker kijken 

bij ons kraampje!

DOOR NICA, NADINE EN LOLA.



Sara en Youssef zijn gevlucht uit 
Egypte. Hier lees je hun 

persoonlijke verhalen over hoe ze 
zijn gevlucht uit Egypte naar 

Nederland.

Sara
Sara (26) is gevlucht uit Egypte via Turkije naar 
Nederland in 2018. Het ergste aan vluchten was 

dat zij zonder plan en geld alles moesten 
achterlaten… Zo ook haar familie. Sara was heel 

bang om gearresteerd te worden op het vliegveld 
toen ze naar Nederland ging vliegen.

De studie van Sara:
 

Sara heeft Media & communicatie
 gestudeerd. Ze werkte als journalist en 

fotograaf.
 Dit is een gevaarlijk beroep als je kritisch bent 

op de regering. Haar vader is opgepakt en 
vermoord omdat hij tegen de regering was. Sara 

moest vluchten omdat ze kritische dingen 
schreef over de regering. Dat vond de regering 

ongepast. 

 
DOOR DAVID.

Het persoonlijke verhaal van twee 
vluchtelingen uit Egypte



Sara en Youssef woonden eerst in een 
opvanghuis voor vluchtelingen. Dit 

wordt een AZC genoemd. Via 
Takecarebnb kwamen ze in een 

gastgezin terecht. En dat gastgezin is 
het gezin van Werner! Naast dat Werner 

en z’n gezin dit heel leuk vonden, 
vonden ze het ook leerzaam. Je leert 

over een andere cultuur, taal en 
gewoonten. 

Sara en Youssef hebben 2.5 maand bij 
Werner en z’n gezin gewoond. 

Inmiddels hebben ze een eigen plekje 
gevonden in Amsterdam-Noord.

Voor meer informatie over Takecarebnb, 
ga naar: https://takecarebnb.org/

Youssef (26) is gevlucht uit Egypte in 2015. 
Hij is gevlucht met de auto naar Sudan via 
de woestijn voor 4-5 dagen. Hij heeft twee 

dagen zonder water overleefd.

Hij heeft in de gevangenis gezeten na de 
revolutie in 2012. Hij heeft meegedaan aan 
demonstraties en daarom is hij opgepakt 

samen met vijf vrienden.
Hij heeft in acht maanden tijd in drie 

verschillende gevangenissen gezeten. 
Het ergste aan vluchten vond hij dat hij 

werd gescheiden van z’n familie.
Studie

Hij studeerde Engineering aan de 
universiteit. 

AZC AMSTERDAM

Youssef



Hey! Ik ben Reda, 
de fotograaf van de 
redactie.

Dit is de Canon 1500 
met een portret lens.

IK GA JULLIE WAT TIPS GEVEN 
OVER HOE JE NOU DE 
ALLERBESTE FOTO’S KAN GAAN 
MAKEN. IK LAAT JULLIE ZIEN 
WELKE CAMERA WIJ OP SCHOOL 
GEBRUIKEN EN VERSCHILLENDE 
TECHNIEKEN OM MOOIE 
EFFECTEN IN JE FOTO’S TE 
VERWERKEN. 



4 TIPS VOOR FOTOGRAFIE 
1: Zorg ervoor 
dat je goed om je 
heen kijkt, zodat 
je een goede 
achtergrond hebt.

3: Neem de tijd voor je 
foto’s 

2: Breng diepte in je foto’s 4: Houd het simpel



Pjotr heeft speciaal voor alle 
puzzelliefhebbers een 
kruiswoordpuzzel gemaakt. In 
het magazine zijn al wat hints 
langsgekomen, dus als je goed 
hebt opgelet tijdens het 
bladeren is dit misschien wel 
makkelijker voor jou ;).
Veel puzzelplezier!  

Lukt het jou ook om de puzzel op te lossen? 

DOOR PJOTR
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Enthousiast geworden en wil je meer 
lezen? Abonneer op ons magazine en 
volg de Agora reporters & Childpress 
door op onderstaande link te klikken:

OUR MAGAZINE!
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