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1. PERSOOnLijk PLAn En zELfREfLECTiE
Deel 1 van het rapport gaat over het persoonlijk plan  
en zelfreflectie.

Persoonlijk plan
Iedere cliënt heeft een persoonlijk plan. Jij ook.
In het plan staat wat je al goed kunt.
Maar ook wat je moeilijk vindt en nog wilt leren.
Ook je wensen voor de toekomst staan er in. 
Samen met je begeleider maak je afspraken en doelen. 
Je persoonlijk begeleider schrijft alles op in jouw  
persoonlijk plan. 

zelfreflectie
Begeleiders kijken naar wat ze goed doen. 
En naar wat er beter kan. 
Dat heet zelfreflectie. 
Begeleiders kijken ook naar jouw persoonlijk plan. 
En hoe ze je het beste kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld met vrienden maken.
Of met je dagbesteding. 
Ook belangrijk is de veiligheid van alle cliënten. 
En het sterker worden van het begeleidingsteam.

2. CLiEnTERvARing En kLAnTBELOfTE
Deel 2 van het rapport gaat over de visie. 
In de visie staan 5 dingen die Cordaan aan cliënten belooft.
Wij zijn vakmensen, vol lef, verbindend, kleurrijk en liefdevol.

In deel 2 komen ook cliënten aan het woord. 
Zij vertellen hoe ze het wonen bij Cordaan vinden.
Met de vragen van Dit vind ik ervan!
Ben je tevreden met je huis? Voel je je er veilig? 
Krijg je genoeg hulp? En voel je je gezond? 
Hoe gaat het met vrienden en familie?
Dit vind ik ervan! is heel belangrijk voor het kwaliteitsrapport.

kWALiTEiT Bij CORDAAn
Wat is kwaliteit?
kwaliteit kun je meten.
je onderzoekt dan of iets goed is of niet goed.
En of je aan de regels en afspraken voldoet. 

kWALiTEiTSRAPPORT
Cordaan let goed op de kwaliteit van de begeleiding.
Aan mensen met een verstandelijke beperking.
Daarom onderzocht Cordaan de kwaliteit van  
de begeleiding bij Cordaan.
En de kwaliteit van leven van cliënten. 
Cordaan maakte hier een kwaliteitsrapport over.

Hier lees je over het kwaliteitsrapport. 
Het rapport heeft 3 delen. 
Bij elk deel hoort ook een filmpje. 
Het filmpje kun je openen met de QR-code.

3. DE kWALiTEiT mETEn
Deel 3 van het rapport gaat over meten.
Cordaan meet de kwaliteit met audits. 
Een audit is een soort controle om te kijken hoe het gaat.

visitatie
Er worden bij Cordaan visitaties gedaan.
Dan komt er een visitatieteam op bezoek.
Met een cliënt, medewerker en beleidsadviseur.
En iemand van Raad op Maat.

 
Zij kijken rond op de locatie.
En voeren met iedereen gesprekken.
Zo krijgt het team een goed beeld van het huis.
En van de kwaliteit van begeleiding bij Cordaan.

Om de kwaliteit te meten kijkt Cordaan ook naar klachten. 
En naar dingen die de overheid nodig vindt.

KwalIteIt bIj COrDaaN

IN DIt fIlmpje vertelt ZaCHarIa  
Over geZONDHeID eN fItNess

Gezondheid is een belangrijk deel van het  
persoonlijk plan.
Zacharia vertelt: Als ik sport voel ik me lekker in mijn vel. 
Dan denk ik niet aan stress en zo. 
Je voelt je 10 keer beter door sporten.
Ook probeer ik gezond te eten.
Zoals yoghurt en fruit en geen chips.

IN DIt fIlmpje vertelt COr  
Over Het vIsItatIeteam

Cor zegt: Met visitaties kijk ik hoe de cliënt woont.
Of ze daar veilig wonen.
En goed worden behandeld.
Hij vertelt ook over de cliëntenraad:
En zegt: We behartigen de zaken van de cliënt. 
Wat de cliënt niet vraagt, dat vragen wij. 
Wij zijn eigenlijk een soort spil voor de cliënt.

IN DIt fIlmpje vertelt DaNIël 
vaN traNsteCH Over vaKmeNseN

Daniel vertelt: Ik ben gediplomeerd lasser.
En Jan van TransTech helpt mij hierbij.
Hij legt meestal uit wat voor een klus ik moet doen.
En dan voer ik de klus uit.
Ja, dat gaat wel goed.
Daar ben ik tevreden over.
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IN De staD amsterDamDIrK KUyt fOUNDatION

Het Leerwerkbedrijf van Cordaan reikte een prijs uit.
De prijs heet het Ei van Columbus.
En is voor de beste werkgever.
met aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking.

De Amsterdamse internationale School is de winnaar.
van het Ei van Columbus 2018. 

Het Leerwerkbedrijf werkt al 10 jaar samen. 
Met de Amsterdamse Internationale School.
Op de school werken mensen van Cordaan.
Zij horen helemaal bij het personeel.
En werken er in de kantine.
Zij verzorgen de warme lunch.
En voeren conciërge taken uit.
Of zitten achter de kassa.

De Amsterdamse Internationale School wordt groter.
En gaat ook naar Amsterdam Zuidoost en Buitenveldert.
Ook hierbij houdt de school rekening met de inzet van 
mensen van Cordaan.

De prijsuitreiking was bij de vorige winnaar De Kweker.
Er waren daar meer organisaties bij aanwezig.
Die een kans hadden om de prijs te winnen.
Dat waren: Partners voor Jeugd en Cormet.
En Munckhof en Stadsdeel Oost.

De jury bestond uit Peter van Diemen.
Hij weet alles van meedoen op de arbeidsmarkt.
Samen met ervaringsdeskundige Perez Dalloe.
En Viktor Bos van het Amsterdam Economic Board.

Het eI vaN COlUmbUs

Het leerwerKbeDrIjf
Gerda is directeur van het Leerwerkbedrijf Cordaan.
Zij zegt: Mensen met een beperking doen mee op 
de arbeidsmarkt.
Zij kunnen er een volwaardige prestatie leveren. 
En zijn ondertussen onmisbare krachten geworden. 
Voor de partners van ons Leerwerkbedrijf. 

Op zaterdag 16 juni was de 2de Dirk Kuyt Foundation  
Kampioenendag. 
Een sportevenement voor sporters met en zonder beperking.
Honderden sporters en toeschouwers deden mee met  
de toernooien en clinics.
En vermaakten zich op het evenementenplein.
Het was een groot sportfeest!

Amsterdam Northstars is een honkbalteam.
Met spelers die bij Cordaan wonen en werken.
Zij doen al een jaar met 3 teams mee aan de competitie.

De coach van Amsterdam Northstars is Jos Peeters.
De Amsterdam Northstars waren ook op de Kampioenendag.

Deze dag stond het Nederlands Kampioenschap op het spel.
En het winnen van de Trofee Rinus Paardekooper.

Vol spanning begonnen de honkballers aan de wedstrijden.
En ze hebben het fantastisch gedaan.
Amsterdam Northstars werd 1ste en 2de en hebben de trofee.
En het 2e team is Nederlands Kampioen geworden.

eeN NIeUwe prIvaCywet 

Wat is Avg?
Er is een nieuwe privacywet.
De privacywet heet AVG.

Dat is een afkorting van: 
Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.
Deze wet regelt hoe organisaties om moeten gaan.
Met al jouw persoonlijke gegevens.

Waarom is er een nieuwe wet?
Je deelt tegenwoordig veel informatie met anderen.
Dat gaat vaak via een telefoon of computer.
Door het bezoeken van websites.
Of via sociale media zoals Facebook of Instagram.
Je laat daarbij vaak gegevens achter.
Vaak zonder dat je het weet.
Dat zijn vaak persoonlijke gegevens.
Zoals wie je bent. Wat je doet.
Wie je vrienden zijn. En de foto’s die je deelt.
Ook deel je vaak informatie met organisaties.
Zoals een sportclub, school of ziekenhuis.
Anderen mogen deze gegevens niet zomaar gebruiken.
Want iedereen heeft recht op privacy.
Daarom is de nieuwe privacywet AVG er gekomen.

Wat doet Cordaan met de Avg?
Jij deelt als cliënt ook gegevens met Cordaan.
Cordaan beschermt daarom vanaf 25 mei al jouw 
persoonlijke gegevens.
Op de manier zoals is afgesproken in de AVG. 

folder
Je krijgt er met de wet een paar nieuwe rechten bij.
Cordaan heeft al zijn cliënten een folder gestuurd.
In die folder worden jouw rechten uitgelegd. 
En lees je alles over de nieuwe privacywet AVG.

Wil je meer informatie?
Kijk op de website van Cordaan: www.cordaan.nl/privacy 
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mIjN vrIje tIjDprOKKelweeK
met sIjtse KeUrDe Prokkelweek was van 4 tot en met 9 juni.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. 
Tussen mensen met en zonder een beperking.
Prokkelen gaat om iets samen doen.
Om zo elkaar beter te leren kennen.

Ook cliënten van Cordaan deden mee.
De Elzen en nUOn gingen naar Artis.
En De nederlandsche Bank ging met wel 60 cliënten.
Een hele dag zeevissen op de Oosterschelde.

Op woensdag 13 juni was de feestelijke opening.
van de tentoonstelling SOLO.
met het werk van Sijtse keur. 
Sijtse was er natuurlijk bij en vertelde: 
 
Schilderen is voor mij meer een hobby dan werk.
Ik ben hierdoor lekker 3 dagen weg van huis.
Als iemand mij vraagt of het werk is.
Dan zeg ik: ik ben met pensioen.
Ik schilder thuis ook.

Ik vind het fantastisch dat ik een tentoonstelling heb.
De mensen komen in aanraking met mijn schilderijen.
Zodat ze deze misschien willen kopen of huren.
Ik voel me wel een beetje gespannen.
Zo vlak voor de opening.
Maar wel goed gespannen.
Ik vind het leuk dat ik in de belangstelling sta.

Als de mensen naar mijn tentoonstelling komen.
Dan krijgen ze mooie schilderijen te zien.
Schilderijen die recht uit mijn hart komen.
Soms sta ik versteld van mijn eigen schilderijen.
En dan denk ik: Wow, wat mooi.
Hoe kan het toch dat het zo mooi is.

Op de schilderijen zie je veel natuur.
Met mooie gemengde kleuren.
En ze zijn heel fantasierijk.
Ook plak ik nu allerlei spullen in schilderijen.
Zoals een pakje sigaretten.
Of een deksel van een verfpot.
Maar niet in alle schilderijen.
Daarin ben ik nog op zoek.
Er zijn ook schilderijen die gewoon schilderijen zijn.
Maar het schilderij met het afval.
Die vind ik nu wel het mooist.

Als je naar mijn tentoonstelling komt.
Kijk dan wel goed naar de schilderijen.
En loop niet meteen na 3 minuten door.
Dat is geen kunst.
Het is juist de kunst om in het schilderij te kijken.
En van mijn schilderijen te genieten.

Er is ook een heel leuk boekje over mij gemaakt.
Daarin staan mijn beste schilderijen.
Ik vind het boekje fantastisch.
Josien zei dat er ook ansichtkaarten komen.
Dan kunnen mijn schilderijen straks op de post.

zin om mooie schilderijen te zien?
van de kunstenaar Sijtse keur?
ga dan naar de tentoonstelling SOLO.
Te zien van 13 juni tot 2 september 2018. 
In de Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam.

En wil je meer weten? 
Over het leven en werk van Sijtse?
Het boekje heet: 
SIJTSE KEuR man van de vrijheid.
En is voor € 5,- te koop in de Galerie.

www.outsiderartgalerie.nl

Op beZOeK IN De gevaNgeNIs
Stefania, Yangdan en Mitchell gingen op bezoek.
Bij de gevangenis de Schie in Rotterdam.
Zij kregen er een uitgebreide rondleiding.
En een filmpje voor gevangenen te zien.
Ook spraken zij met een gevangene.
En kregen een training die gevangenen ook krijgen.

De gevangenis wil beter leren omgaan.
Met mensen met een licht verstandelijke beperking.
En deze dag de bezoekers zo afschrikken.
Dat zij zelf de fout niet in gaan.
En dat lukte want iedereen dacht:
De gevangenis is echt geen pretje!

Het bijzondere bezoek kwam in het nieuws.
Er stond een verhaal in de krant het AD Rotterdam.
En RVT Rijnmond maakte een mooi verslag.
Zij maakten ook de mooie foto’s die je hier ziet.

sterreNslag
Maandag 4 juni was de Prokkelsterrenslag.
Teams uit het hele land komen dan samen om te sporten. 

Cordaan deed met 60 mensen mee met de Sterrenslag.
Samen met mensen van Stegman, Suit Supply en het uWV.
Stichting Cornuit betaalde het vervoer met de bus.

prOKKelstages
Dit jaar waren er wel 35 stages.
Stages bij de Tweede Kamer en Suit Supply.
En bij CISCO en het uWV in Amsterdam.
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Wil je reageren op de advertentie van Cor of Hennie:  
Stuur je brief naar:  Cordaan 

T.a.v. Redactie Corso 
Postbus 1103 
1000 BC Amsterdam 
Of mail naar: Corso@cordaan.nl

Wij zorgen dat je brief bij hen terecht komt.

Ik ben Cor Kloprogge.
En ik ben 56 jaar.
Ik werk als verkeersregelaar.
Dat doe ik 5 dagen per week.
Ik heb een rijbewijs, maar geen auto.
Ik woon alleen en kan koken.
En ik doe zelf mijn huishouden.

Ik bowlde vroeger bij de N.B.F.
Dat is de Nederlandse Bowling Federatie.
En nu begeleid ik een bowlingteam bij Prisma.
Ook verzorg ik af en toe de paarden en pony’s.
Bij ponyvereniging Floradorp.

Ik ben rustig en gevoelig.
Ik hou van films. Vooral horror en actiefilms.
En ik drink geen alcohol.

Ik zoek een vaste relatie.
Met een lieve vrouw tussen de 38 en 50 jaar.
Liefst een zachte en gevoelige vrouw.
Om samen een toekomst mee op te bouwen.
Graag een foto bij je reactie!

Ik ben Hennie Dingemans.
En ik ben 74 jaren jong.
Ik woon in De Kastanjehof in Amsterdam Oost.

Ik heb hier een eigen appartement.
Waar ik met heel veel plezier woon.
Ik hou van muziek luisteren en tv kijken.
En ga zo nu en dan naar een activiteit toe.
Elk jaar ga ik in de zomer op vakantie.
En hier kijk ik altijd erg naar uit. 

Ik ben een sociale, lieve en behulpzame man.
Ik maak graag een praatje.
En hou van gezelligheid.
Wat ik nog mis in mijn leven is een leuke vrouw.
Waar ik samen leuke dingen mee kan doen.
En het liefst een relatie mee zou willen als het klikt.

Ben jij die leuke vrouw tussen de 60 en 70 jaar?
En wil je mij graag beter leren kennen? 
Reageer dan op dit bericht. 
Ik hoop graag wat te horen.

 

reaCtIe ONgevraagDe aDvIeZeN  
De Cliëntenraad VGZ gaf ongevraagde adviezen over:
• het telefoongebruik van medewerkers
• de inzet van flexers
• en het meer gebruikmaken van Apps.
Cordaan stuurde een antwoord op deze adviezen. 
Maar de raad vindt dat geen duidelijk antwoord.
Er staat niet in of er ook oplossingen zijn. 
De raad wil wel een duidelijk antwoord.
En stuurde daarom een brief aan de directie VGZ.
En aan de Centrale Cliëntenraad van Cordaan.
Daarna vertelde de directie VGZ in een gesprek dat:
•  Cordaan zo min mogelijk flexers wil inzetten.  

Er nu actie wordt gevoerd door Cordaan. 
Zodat er nieuwe mensen willen komen werken.  
Een aantal locaties krijgen vaste flexers. 

•  De teammanagers met begeleiders in gesprek gaan. 
Over hun telefoongebruik.  
De wens is zo min mogelijk telefoongebruik. 
In het bijzijn van de cliënten.

•  Er zijn nieuwe apps in ontwikkeling. 
Cordaan wil deze uitproberen om te kijken wat werkt.  
Het zijn apps die de cliënten meer zelfredzaam maken

De Centrale Clientenraad VGZ wil graag nog een antwoord 
op papier.

De Cliëntenraad VGZ sprak verder over:

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
Heel Cordaan krijgt een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier.
Het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier heet ONS.
Cordaan wil dat iedereen dit jaar in het nieuwe ECD zit.
En de oude niet meer wordt gebruikt.

Er is nu een afspraak met de Clientenraad VGZ.
Dat er aparte dossiers zijn voor wonen en dagbesteding. 
Cordaan wil hier nieuwe afspraken over maken.
Het idee is om een scheiding aan te brengen.
Tussen Leerwerkbedrijf en specialistische dagbesteding. 
Gespecialiseerde dagbesteding wil juist wel graag uitwisseling.

Cordaan stuurt de Cliëntenraad VGZ daarom een voorstel.
Over de scheiding van wonen en dagbesteding binnen  
het Elektronisch Cliënten Dossier.

Ontwikkelingen op De Werf
Er komen veel veranderingen op De Werf. 
Cordaan vindt het heel belangrijk.
Dat De Werf netjes blijft tot het eind.
Totdat de laatste bewoner weg is. 
En al die tijd een goede woon en werkplek blijft.
Cordaan blijft hier dan ook goed op letten. 

Het verstreKKINgeNpaKKet
In het Verstrekkingenpakket staat waar je geld voor krijgt.
En waar je geld voor moet betalen. 
Ieder jaar worden deze bedragen aangepast.
Er veranderen dingen in het Verstrekkingenpakket:

inrichting van het huis
Er is € 1500,-  voor het woonklaar maken van je huis.
Met gordijnen, vloerbedekking en schilderen.
Er is € 3000,- beschikbaar voor inrichting. 
Zoals tafel, bed, kast en stoel. 
Dit moeten goede spullen zijn. 
Je krijgt maar 1 keer per 10 jaar dit geld. 
Spaar ook iets voor als er tussentijds iets kapot gaat. 
En bij vervanging maak je hierover eerst afspraken.
Als je moet verhuizen gelden andere afspraken.
En er zijn uitzonderingen voor plekken waar je kort woont. 
Hier is een standaard inrichting aanwezig.

Telefoon
Cordaan zorgt voor aansluitingen in de woningen. 
Je moet zelf het abonnement en belkosten betalen. 
Als je op je zelf woont, krijg je een vast bedrag.
Wel voor je abonnement, niet voor bel kosten.

Ontwikkeling en ontspanningsgeld
Het bedrag is voor gezamenlijke activiteiten. 
Bij uitzondering kan dit anders.
Wel pas na overleg met de Team Manager. 
Er moeten altijd bonnen worden laten zien.

De raad stemt in met de besproken punten.

Ook sprak de raad nog over De Buurtcirkel en wet AVG.
Over de plannen van het domein LVB Plus.
En de toekomst van medezeggenschap bij Cordaan. 

jaarverslag 2017
Dit is het jaarverslag 2017  
van de Clientenraad VGZ.
Het jaarverslag is opgestuurd 
naar alle betrokkenen.
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vIsIefestIval
Op woensdag 25 april was het visiefestival in de meervaart.
Het was een geslaagde en gezellige dag. 
Er waren cliënten, begeleiders en verwanten aanwezig.
Er was een modeshow, veel informatie, lekker eten en een disco. 
Op de markt stonden kraampjes uit alle domeinen.
Waar de teams lieten zien hoe ze met de visie omgaan. 
En kraampjes over medezeggenschap en ervaringsdeskundigen.
En over kennisgroepen, informele zorg en diversiteit. 
Als je zin had, kon je gaan schilderen over de visie.
Dat werden mooie, kleurrijke schilderijen. 
LeBelle gaf een prachtige modeshow.
En de Showgroep een geweldig muzikaal optreden. 
Ook was er heerlijke appeltaart en brownies.

iedereen kreeg bij het weggaan nog een cadeautje.
Een schriftje met een mooie, kleurrijke kaft over de kernwaarden.
Dus over: kleurrijk, Liefdevol, vakmensen, verbindend of vol lef. 

smUlleN vaN eeN Ijsje mItCHell vermaaKt ZICH prIma lebelle HOUDt praCHtIge mODesHOw esraH sHOwt Haar mOOIe OUtfIt DIrK eN aNDre HebbeN Het geZellIg

emmy eN mIKe ZIjN er bIj IN De meervaart

De sHOwgrOep treeDt OOK Op

eN Ze DOeN Het faNtastIsCH saNNe eN laUra ZIjN er OOK leKKere appeltaart eN brOwNIes jerOeN vINDt ZIjN brOwNIe leKKer ayse laat Haar sCHIlDerIj ZIeN eN brIaN bIj Het HeerlIjKe bUffet
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KlareNbeeK Is eeN OUDe bOerDerIj aaN De amstel DesmOND werKt met De pOtplaNtjes

DesmOND Haalt ONKrUID erUIt eN DOet er mest bIj gIjs plaNt KOOl

lesley Zet De blOemeN IN De tUIN jOOp maaKt appelCaKe

gasteN IN De tHeetUINsjaaK serveert KOffIe

klarenbeek is een oude boerderij aan de Amstel. 
Het wordt er steeds leuker. 
vooral op een zomerse dag is het heerlijk. 
mensen werken in de tuin.
En kweken groenten en bloemen. 
Ook is er een winkeltje en een theetuin.  
klarenbeek is open van woensdag tot zondag.
voor gebak en verse koffie of thee. 

Lesley werkt in de bloementuin en zegt: 
Eerst zaaien we ze in de kas.
Tot de bloemen iets groter worden. 
Dan worden ze in bakjes gegooid.
En planten we ze uit in de tuin.
Straks geef ik ze water. Dat doe ik ook. 
Ik hou van planten en schoffelen.
En werken met de grasmaaier en de bosmaaier. 
Oogsten vind ik het leukst. 
We oogsten sla en komkommer.
En courgette en sperzieboontjes. 
Die worden verkocht in het winkeltje. 
Ik woon bij mijn ouders en kook wel eens zelf.
Met de groenten van Klarenbeek. Je proeft het wel. 

Desmond is met de potplantjes bezig. 
Hij vertelt: Ik werk soms op het land of in de kas. 
Elke vrijdag werk ik in de keuken. 
Nu gooi ik de mest bij de plantjes.
En ik haal onkruid eruit. 
Ik moet me hierbij wel concentreren.
Ik heb het hier enorm naar mijn zin. 
En heb ook mijn contract getekend. 
Ik ben werknemer hier. 

Joop is appelcake aan het bakken. 
Hij zegt: Ik werkte eerst 42 jaar bij Pantar. 
En toen vond ik het genoeg. 
Cake bakken vind ik veel leuker. 
Ik maak het voor bezoekers in de theetuin.
Ook wil ik wel in de bediening werken. 
Maar dan heb je een horeca opleiding nodig. 
Dat kan je hier ook doen. 
Je leert koken, bakken en tafels schoonmaken.
En de melk, suiker, bordjes en kopjes aanvullen.  
Met een paar andere mensen gaan we dat leren. 

Sjaak werkt in de bediening en vertelt: 
Er komen een heleboel mensen uit de buurt. 
Soms kinderen, soms oudere mensen of jongeren. 
Ik praat met ze en vraag wat ze willen hebben.
Koffie, thee, appeltaart, oma’s cake of marmercake? 
Wij gaan hier werken: taarten maken. 
De mensen komen hier om te kopen in onze winkel. 
Ik vind verkopen leuk, zoals thee en limonade. 
We hebben hier een hele goede bediening. 
We zijn aardig voor elkaar en vriendelijk voor klanten. 
Klanten zijn heel aardig tegen ons.
Dus het is leuk om te doen. 

Els en Simon uit Duivendrecht zitten in de theetuin. 
En genieten van een kopje koffie.
Zij zeggen: Wij zijn hier voor het eerst. 
We fietsten langs en zagen dat hier een theetuin is. 
We wisten niet dat dit hier was. 
Het is erg leuk en de koffie is lekker.
En je mag hier ook gewoon rondlopen. 

KlareNbeeK



ageNDa in 2018 zijn er ook weer leuke activiteiten.
Lees er hier meer over.

Het mINI mIlKsHaKe festIval
Op vrijdag 27 juli 2018 is het mini milkshake festival.
Speciaal voor cliënten van Cordaan en Philadelphia.
Een festival middag vol gezellige muziek. 
Waarbij iedereen zichzelf kan zijn.
met verrassende Dj’s en kleurrijke dansers.
En veel leuke dingen om te doen.
zoals karaoke, mini bingo en schminken.
Ook is er heerlijk eten en drinken.

WAnnEER?
vrijdag 27 juli 2018 
vanaf 16.00 tot 19.00 uur

WAAR?
in het Westerpark in Amsterdam. 

kOSTEn?
€ 5,- te betalen bij de kassa. 
En dan krijg je 2 consumptiebonnen.
   
 

werflOOp
Het was alweer de 11de Werfloop.
Een sportief feest voor iedereen.
je kon een rondje om De Werf hardlopen.
Of wandelen of rolstoelen. 
met muziek, warming up en publiek.

WEnSEn vAn DE WERf
De mensen van De Werf mochten een wens doen.
Dankzij greet gaan er al veel wensen in vervulling.
Er gingen mensen naar de Efteling en Artis.
En naar Disneyland Parijs en Aviodrome.

WEnS fRAnS En Diny
En frans en Diny gingen een dagje uit.
met de trein naar Hoorn en medemblik.
frans zei later: moppie, ik geef me oppie.
Waarmee hij bedoelt dat hij nog wel een keer wil.

Daan de Dino was weer van de partij.
En natuurlijk Ramon met zijn muziek.
Het team Beweging regelt De Werfloop.
Samen met een heleboel vrijwilligers.
zij zeggen: meer bewegen is belangrijk!

vERvOER?
Het is belangrijk dat je zelf naar het Westerpark 
kan komen. 
Wil je begeleiding meenemen? Dat kan! 
vertel bij je aanmelding met hoeveel mensen  
je komt.

AAnmELDEn?
Schrijf je snel in bij Hans Hendriks. 
E-mail: hhendriks@cordaan.nl


