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Dat vond iedereen een goed idee. 
Nu gaan we een hoekbank kopen. 
Ook hebben we samen regels afgesproken. 

Dit zijn onze regels:
• Lief zijn voor elkaar
• Niet achter iemands rug om praten
• Overleggen over een andere zender
• Wie ruzie maakt, gaat naar boven

De regels hangen nu aan de muur in de tv kamer. 
Ik bedacht de regels.
En iedereen vond het een goed idee. 
Zo overleggen we samen over ons huis. 
We vergaderen 1x per maand. 
Iedereen die dat wil, kan erbij zitten.

Begeleidster Herma vult aan:  
We kregen ook nog de vraag.
Of de koelkast voor iedereen open moest zijn. 
Het is niet hygiënisch.
En vaak verdween er zomaar eten. 
We hebben toen een verbeterteam gemaakt. 
Samen bedenk je dan een oplossing.
Voor een eenvoudig probleem. 
Nu is er een aparte koelkast die voor iedereen  
open is. 
Voor als je even wat wilt snacken. 

SameN beSlISSeN

Hennie Lodewijks woont in de van Osstraat. 
Dat is een grote locatie. 
Hennie is voorzitter van de Cliëntenraad. 
Hij vertelt hierover: We gingen stemmen.
En toen werd ik voorzitter.
Ik vind het mooi om te doen. 
En zorg dat iedereen wat kan zeggen. 
Dat het niet door elkaar heen gaat. 
Soms lukt het, maar niet altijd. 
Ze moeten gewoon op hun beurt wachten. 
Als de één geweest is, gaat de ander. 
Zelf heb ik haast geen punten. 
Ik vind alles wel goed hier in huis. 
Ik weet niet wat ik moet zeggen. 
En wat er allemaal gezegd is.
Dat weet ik niet meer.
We vergaderden eerst met z’n allen. 
Er wonen hier 26 mensen. 
Iedereen ging door elkaar heen praten. 
Toen besloten we om het met 5 mensen te doen. 
Van elke gang 1 iemand. 
Dat gaat beter dan met de hele groep. 
En dan kan ik beter voorzitten.  
De mensen overleggen met hun eigen gang. 

We kozen Yvonne, Corrie, Ger, Ronald S. en ik. 
Ronald de Boer is onze coach. 
Hij schrijft op wat wij bespreken.
Er is hier ook nog een andere raad.  
Daarin vergaderen de begeleiders mee.
En 2 zussen van bewoners.
We hebben in die raad besproken.
Dat we leuke activiteiten gaan organiseren.
Zoals bingo, disco en picknick. 
Maar ook breien en borduren. 
Daar kwamen de zussen mee.
En wij vonden het ook een heel goed idee. 

Ger zegt op de vergadering van de Clientenraad: 
Wij zijn vertegenwoordigers van onze gangen.
Maar ze willen niet altijd met ons overleggen. 
Hennie: volgende maand is er disco en bingo. 
En we maken een jaarplanning.
Met creatieve avonden en filmavonden. 
Ger vertelt: De vorige keer kwam niemand naar de bingo. 
Want er waren geen folders. 
En Ronald S. sluit af met:
Nu gaan we zelf folders maken.
Actie ondernemen, de beuk erin en aanpakken! 

COaCH RONalD

Meedenken en meedoen met wat er op jouw locatie gebeurt. 
Dat vinden we belangrijk bij Cordaan. 
Daarom is er op bijna alle woningen een lokale Cliëntenraad.  
En doen de meeste woningen mee aan Regie In Team. 

Bij Regie In Team kijk je met z’n allen wat je kunt verbeteren. 
En in de cliëntenraden gaan de bewoners hiermee verder. 
Zo kunnen cliënten zelf meebeslissen over allerlei zaken. 
Myrna en Hennie vertellen over hun lokale Cliëntenraad.
Over hoe ze vergaderen en wat zij al hebben bereikt.

Myrna Briet woont in de Borgerstraat. 
Er wonen 12 mensen in een eigen appartement. 
Myrna vertelt: We vergaderen op donderdag. 
Dan zetten we de tafels aan elkaar. 
En beginnen om ongeveer 4 uur.
We hebben een bord waarop staat: 
Waar Loop Je Tegen Aan!
Ik vertel op de vergadering wat er op het bord staat. 
En de leiding schrijft het op. 
We overleggen met manager Maarten en coach Ronald. 
Bijvoorbeeld over de tv-kamer. 
We willen graag samen tv kijken. 
Maar kunnen niet allemaal in de tv kamer zitten. 
Maar als we een hoekbank hebben.
Dan kunnen er meer mensen zitten.

myRNa

HeNNIe

RONalD S. RONalD De b.
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IN De StaD amSteRDamWaaRDevOl leveN!

Maurits Kleinmoedig woont in de Senecastraat. 
Dat is een huis voor groepswonen in Amsterdam West. 
Maurits woont er nog niet zo lang. 
Hij vertelt over zijn huis en zijn hobby’s.
 
Ik woonde eerst op de Bazelhof. 
Maar daar hadden ze niet zo veel tijd voor me. 
Hier is het beter. 
Ik eet nog wel eens op de Bazelhof. 
Die kok daar kan lekker eten koken. 
Soms rijst of van die lekkere patat. 
Hier eten ze altijd aardappelen. 
En soms bestellen ze ook pizza. 

Ik heb ook nog wel vrienden op de Bazelhof. 
En een vriendin. 
Soms neem ik haar mee naar de winkel.
Hier op de Senecastraat heb ik nog geen vrienden. 
Ik heb wel goede buren. 
De bewoners die hier wonen doen spelletjes. 
Ik ben niet zo’n spelletjesfreak. 
Ik fitness en fiets. 
Fitness doe ik in Osdorp. 
Je hebt daar zo’n bank met gewichten. 
Om je armen te trainen. 
Op mijn kamer staan ook gewichten.
Daarvan krijg ik meer kracht in mijn handen. 

Ik drink ook shakes om je sterk te maken. 
Als ik op straat door iemand aangevallen word.
Dan kan ik diegene zo een duw geven. 
Dat gebeurt hier niet hoor. 
Alleen in Osdorp. 

Boodschappen doen is ook mijn hobby. 
Hier vlakbij heb je de supermarkt.
En aan de andere kant van de straat ook. 
Ik haal daar van die bakjes sla.
Kant en klare pannenkoeken.
En grote flessen frisdrank. 

Ik fiets ook graag. 
Naar het werk ga ik op de fiets. 
Ik weet de route uit mijn hoofd. 
Ik ga ook zelf naar de Bazelhof.
En naar het Bos en Lommerplein.
Daar is de markt en heb je de Kentucky! 
Ik weet heel veel routes uit mijn hoofd. 
Amsterdam Noord kan ik vinden, Zuidoost en Osdorp.

De visie VGZ heet Waardevol leven!
In de visie staan ook 5 kernwaarden:
Kleurrijk, Liefdevol, Vakmensen, Verbindend en Vol lef!

Dit verhaal gaat over de kernwaarde Vol lef!  
Want Esther Schimmel toonde enorm veel lef!
Samen met haar begeleiding en familie.
Door zelfstandig te leren reizen naar haar werk.

Ik ben Esther Schimmel.
En ik ben 35 jaar.
Ik werk op Berkenstede in Diemen.
In de keuken, het Grand Café en grote restaurant.
Ik vind alles leuk en hou van leuke dingen doen.
Zoals bij mijn vader of broer eten.
En Martijn is mijn goede vriend.
Dat wil ik zo houden, want ik wil geen verkering.

Ik ga nu met de tram naar mijn werk.
Maandag en donderdag reis ik met Martijn samen.
En dinsdag, woensdag en vrijdag reis ik alleen.
Vroeger werd ik opgehaald met het busje.
Maar ik vind zelfstandig reizen veel leuker.
Ik pak eerst lijn 3 en stap over bij de Lelystraat.
Dan pak ik lijn 9 en ben zo op mijn werk.
Heel makkelijk!

Ik had eerst gesprekken over alleen reizen.
Met Thea mijn werkbegeleidster.
En met mijn vader en Manon mijn mentor.
Daarna leerde ik het reizen van Jan Bieren.
Met Jan ging ik samen oefenen.
Toen ben ik geslaagd.
En dronk ik met papa en familie champagne.

Ik heb een speciaal apparaat.
Een telefoon met een oranje knop.

Als er iets gebeurd bel ik de begeleiding op.
Dan vragen zij: Waar sta je? Welke straat?
En dan helpen ze me.

De 1ste keer alleen reizen was echt spannend.
Maar ik durf alles, dus ben toch gegaan.
Ik voelde wel spanning.
Maar ik ben een volwassen meid.
Daar hoort dapper zijn bij.
Ik vind het heel stoer dat ik nu zelfstandig reis. 
En ik voel me trots. Ook mijn papa is apetrots.
Het gaat heel goed en ik ben nooit bang.
Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.

Vorige week reed lijn 3 om en dat is echt niet leuk.
Ik oefende nog een keer met lijn 2.
Maar op het eindpunt is een gevaarlijke weg.
Toen bleef ik maar thuis door het gedoe met lijn 3.
En heb een paar dagen vrij genomen.
Nu is het weer normaal en ben ik heel blij.

Ook mocht ik met Manon mee naar Gouda.
Om aan de microfoon te vertellen:
Op maandag en donderdag reis ik met Martijn samen.
En op dinsdag, woensdag en vrijdag alleen.
Ik kreeg een groot applaus. En bloemen!

maURItS WOONt IN WeSt



8 Pret Mijn vrije tijd 9

mIjN vRIje tIjDSOap lIefDe eN leveN 

Mijn grootste wens vroeger was astronaut worden.
Toen was ik 10 en nu ben ik 37.
Alles in de ruimte boeit me heel erg.
De nieuwste film van Star Trek is heel leuk.
Die zag ik met Ellis in de bioscoop. 
De film gaat over een kunstmatige planeet.
En speelt zich af in een soort stad in het heelal.
Een koepel met een sterrenkolonie.

Ik heb bijna alle Science Fiction films.
En een telefoonhoesje van Star Trek.
Ook heb ik tijdschriften en boeken.
En maakte ik zelf een ruimteschipmodel.
Maar ik vind het leuker om het te zien.
Je hebt 3 soorten tv-series.
Enterprise, Voyager en The next generation.
Enterprise is mijn favoriete serie.
En NASA verzon de naam Enterprise.

Je hebt sterren en het heelal of universum.
Mensen zijn nog niet zo ver om in het universum te reizen.
Maar al wel in de buurt, zoals naar Jupiter en Mars.
Op Mars is echt leven ontdekt. 
Op de aarde ben ik wel uitgekeken.
De mensheid vernietigt veel.
Maar ze zijn ook wel met verbeteren bezig.
Misschien is er in de toekomst geen CO2 uitstoot meer.
Ik heb een dagboek met sterrendata.
Een sterrendatum is zoals wij gewoon de dagen noemen.
Je hebt ook sterrendata in de films.

De meeste films spelen zich af in de 22e eeuw.
Het gaat vaak over een conflict.
De slechten maken ruzie en de helden overwinnen.
Star Trek films zijn er al vanaf de jaren 70.
In Science Fiction heb je 3 verschillende dingen.
Star Trek betekent sterrenreis.
Star War betekent sterrenoorlog.
En Star Gate betekent sterrenpoort.
Van planeet naar planeet reizen is een lichtreis.
Het meest leuke vind ik Star Trek.
Star Trek heeft een eigen website www.startrek.nl.
Dat volg ik af en toe. 

De ontwikkeling gaat stap voor stap.
En sommige stappen zijn echt uitgekomen.
Zoals met de Apollo 13 en de bestuurbare robot in de zorg.
En de 1ste bewoner op Mars gaat ook echt uitkomen.

Ik word heel blij van alles wat met ruimte te maken heeft.
Als het wat minder gaat, helpt het om hier aan te denken.
En ben ik weer blij.

met taka ItO OveR SCIeNCe fICtIONTHEATER LEBELLE En KIjKDuIn MEDIA WERKTEn SAMEn.
En MAAKTEn DE SOAP LIEFDE En LEVEn!
In kasteel BelleBurcht viert de liefde hoogtij.
Krijgen de lieve Anna en knappe dokter Erkan elkaar?
Lukt het de verwende Khadija en geldbeluste René Vogel.
Om de 2 geliefden uit elkaar te drijven? 
Kan agent Sloot de moord op de gemene Mister M. oplossen?
En welke rol speelt dappere Gaby hier in? 
Houdt bazige Brechtje de leiding over het kasteel?
Zorgt de nieuwsgierige kokkin tante Agnes voor gerechtigheid? 
Komt de plichtsgetrouwe ambtenaar voor niets bij het dubbelhuwelijk?
Of komt het allemaal nog goed? 
Dat kunt u allemaal zien.
In de 4-delige LeBelle soap Liefde & Leven!

Hetty Kleinloog schreef het verhaal.
Zij schrijft ook voor GTST.
Els Vollmuller en Hetty Kleinloog deden de regie.
Hayder Ali en Siebren Schotman het prachtige camerawerk.
En de montage is ook van Hayder. 

je kunt de soap zien op de Facebookpagina: Theatergroep LeBelle
En op hun YouTube kanaal: Theater Lebelle https://youtu.be/Y5oFqYLg21Q
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Ik zOek CONtaCt laatSte NIeUWS
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DE CEnTRALE CLIënTEnRAAD VGZ SPRAK MET 
CORDAAn OVER: 

Advies over Sturen op Inhoud
Er is een adviesaanvraag gedaan.
Voor het plan dat heet: Sturen op Inhoud.
De Cliëntenraad VGZ hield een extra vergadering .
En kreeg een uitgebreide en duidelijke uitleg. 
Over de nieuwe indeling die gaat komen bij Cordaan.
Binnen de VGZ en GGZ.

De Clientenraad VGZ vond de uitleg heel duidelijk
En de ideeën over de nieuwe indeling positief.
De Clientenraad VGZ wil wel graag dat:
• Cordaan een proefperiode en evaluaties instelt
• dat de communicatie op orde zal zijn
•  op dezelfde manier contact houden met de nieuwe 

directeuren.Als voorheen met de oude directeuren.

De Centrale Cliëntenraad VGZ Cordaan gaf een positief 
advies.
En gaan er wel van uit dat hun wensen gehonoreerd  
worden.

Cordaan Thuisdiensten 
Er zijn vaak wisselende personeelsleden. 
De Cliëntenraad kreeg uitleg over hoe dit kan.
De Gemeente Amsterdam verloor een rechtszaak.
Klanten krijgen hun oude uren huishoudelijke hulp terug. 
Dit geeft weer veel veranderingen. 

Er komen wel weer vaste hulpen. 
Alle klanten zijn via een brief geïnformeerd. 
En de medewerkers bespreken dit ook met de klanten.

Dagbesteding
•  Iedereen krijgt steeds meer dagbesteding dichter bij huis.
•  Volgend jaar is er weer minder geld om uit te geven. 

Daarom maakt iedereen meer spullen die verkocht  
kunnen worden. In een nieuw boekje staan alle spullen 
die worden gemaakt. 

•  Op de Zwanenburgwal komt een ruimte. 
Daar kun je zien welke spullen er gemaakt worden. 
En je kunt er eten of drinken.

• Vervoer Dagbesteding gaat nu veel beter. 
•  De Lutmastraat is gesloten. 

Er zijn andere plekken voor terug gekomen. 

Transtech
Er is al veel veranderd, maar nog niet alles is klaar. 
De veiligheid blijft een aandachtspunt. 
Begeleiders hebben hierin een belangrijke rol.
De Cliëntenraad stuurde een brief naar directeur  
Dagbesteding.
Over het gebruik van de werkschoenen bij Transtech.

De Werf
Er zijn veranderingen bij de Werf.
De huiskamers krijgen nieuwe meubels.
De tuinen worden opgeknapt.
En het personeel krijgt scholing aangeboden.

Wil je reageren op de advertentie van Mirjam of Joran:  
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 Mirjam.
En heb blond haar en blauwe ogen.
Mijn hobby’s zijn bowlen, yoga en fitness.
En woord zoeken, tv kijken en lezen.

Ik hou van uitgaan.
Zoals naar de film, Artis of het theater.
Ook hou ik wandelen en zwemmen.
En reizen met de boot, bus of vliegtuig.
Hou jij hier ook van?
Ben je een mooie jongen?
Met lichtbruin of donkerblond haar.
En groene of blauwe ogen.
Uit Nieuw of Oud West, Zuid of Amsterdam Noord?
En is je horoscoop tweeling, boogschutter, vissen 
of weegschaal?
Reageer dan snel.

Ik ben Joran ter Horst.
En ik ben 27 jaar.
Ik woon op de Jan Luykenstraat.
En werk bij LeBelle en de Akermolen.

Ik zoek een lief en rustig meisje.
Tot ongeveer 35 jaar.
Ik wil graag een lief meisje ontmoeten.
Waar ik leuke dingen mee kan doen.
Zoals muziek luisteren.
Of naar de film gaan.
En spelletjes doen.

AFSCHEID HEnK KOuWEnHOVEn
Henk Kouwenhoven stopt met zijn werk bij Cordaan. 
Hij was lid van de Raad van Bestuur.
En overlegde vaak met de Cliëntenraad VGZ.

De Clientenraad VGZ bedankt Henk Kouwenhoven.
En vertelde ons het volgende:
Dankzij Henk is de raad heel belangrijk.
Daar heeft hij voor gezorgd. 
Henk vond al ons werk altijd belangrijk.

Hij is een hele aardige man. Heel sympathiek.
En zegt je altijd gedag als je langsloopt. 
Henk laat iedereen in zijn waarde.
En staat altijd open voor een grapje.
Als we Henk nodig hadden.
Dan stond hij altijd voor ons klaar.

Henk heeft de VGZ goed op de kaart gezet.
En we zullen hem missen.
We hopen eigenlijk dat hij weer terugkomt.
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afSCHeID HeNk kOUWeNHOveN

Henk Kouwenhoven gaat weg bij Cordaan.
Hij gaat nu werken bij Sherpa in Baarn.
Zijn laatste werkdag was een groot feest.
Henk ging natuurlijk ook op bezoek bij De Werf.
Om daar van iedereen afscheid te nemen.

Er was een feestelijke lunch in restaurant het Anker.
Met muziek, een goochelaar en mooie afscheidswoorden.
Ook werd Henk verwend met mooie cadeautjes.
En kreeg hij heel veel complimenten.
Iedereen vindt het jammer dat Henk weggaat.
Inge zei: Het is jammer, want hij is een goeie directeur.
En het team van het Anker vertelde: We vinden het verschrikkelijk.
Henk was altijd een houvast. Zo denkt ons hele team erover!

HeNk kOmt aaN Op De WeRf IeDeReeN zIt al gezellIg aaN tafel HeNk kRIjgt mOOIe blOemeN eeN tekeNINg vaN eSmeRalDa eeN DIkke DUIm vaN OmaR vaN jOHNNIe eeN SCHOUDeRklOpje

INge Heeft OOk eeN veRRaSSINg De gROeteN vaN De gROeNgROep eeN pRaCHtIg SCHIlDeRIj vaN baUkje eN eeN mOOIe tOeSpRaak eeN gOeD geSpRek met vyNaND Het aNkeR zWaaIt: beDaNkt HeNk!
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eeN bOeRDeRIj mIDDeN IN Het gROeN Way yaN SCHIlDeRt IN Het atelIeR

ROSIta maakt papIeR-maCHé vazeN RayvaNO WeRkt IN De StRUCtUURgROep met kRaleN

De kaNtINe SabRIeN eN CHalON StaaN aCHteR Het bUffet

RUDI gaat Op paD Om IN De WIjk te klUSSeNmaRIette WeRkt IN De kWekeRIj

Dit voorjaar is stadslandgoed Landlust  
officieel geopend. 
Het is een boerderij van Cordaan. 
je kunt er wonen en werken. 
Het is midden in de natuur. 
De boerderij is prachtig opgeknapt. 
Er is een atelier. 
Er zijn 3 structuurgroepen. 
En je kunt werken in het groen. 
Of in de kantine en theetuin. 

Rosita werkt in het atelier: 
Ik maak vazen van papier-maché.
En werkte eerst op de Draad en voor Pantar. 
Nu werk ik hier in een leuk atelier. 
En ben heel blij met mijn werk. 
Dit is een fantastische plek. 
Er komen elke dag heel veel boten langs. 
Dat is mooi om te zien. 
Ik woon in Reigersbos. 
En kom met het busje van Munckhof. 
Dat duurt misschien maar 10 minuutjes. 

Chalon werkt in de kantine:
Ik sta achter het buffet met salade en broodjes. 
En werk in de keuken.  
Het is fijn om hier te werken. 
Ik heb veel geleerd. 
Broodjes klaarmaken en soep koken.
En afwassen en schoonmaken. 
We werken ook in de theetuin.

Met mooi weer komen mensen hier eten en drinken. 
Ze kunnen van alles bestellen. 
Ik vind het leuk om ze te bedienen.  

Op Landlust kun je ook werken in het groen.  
Je gaat op pad om in de buurt te werken. 
En er is een kwekerij waar ze tuinplanten kweken. 
Mariette werkt in de kwekerij: 
Ik verpot de planten.
En haal het onkruid eruit. 
Het is wel lekker rustig hier.  
Maar ik zou hier niet willen wonen. 
Mij te afgelegen.  
Daar moet je echt voor kiezen. 
Maar om te werken is het fijn. 

Er zijn ook 3 structuurgroepen. 
Voor mensen die houden van een rustige omgeving. 
Zij doen activiteiten in hun eigen ruimte. 
En gaan soms met een groepje naar buiten.
Om te werken bij de Albert Heijn.
Begeleidster Minou vertelt: 
We lopen elke dag door het bos.
Naar de Albert Heijn in Diemen. 
Daar werken we in het magazijn. 
We ruimen de rommel op. 
Sommige mensen vinden dit een fijne klus.
Anderen blijven liever thuis.
Maar het is echt leuke dagbesteding. 
We kennen daar inmiddels veel mensen.
En we doen nuttig werk. 

WeRkeN Op laNDlUSt 



ageNDa
terugblik zomer 2016 
Het was weer een fantastische zomer.
Volop leuke dingen om te doen.
Zoals naar het Kwaku festival in Amsterdam Zuidoost.
En het Mini Milkshake festival in het Westerpark.
Hier zie je wat foto’s:

Cordaan voer weer mee met de Canal Parade.
Er was er een optreden van Wimpy en de Domino’s.
En kinderen konden een hele dag genieten.
Van een speeltuin dag in het Amstelpark.

Ook werkte Cordaan veel samen.
Met bedrijven uit Amsterdam en hun medewerkers.
Zo gingen cliënten met Suit Supply naar Volendam.
En zeevissen op de Oosterschelde met DnB.

Ook het nuOn was weer actief voor Cordaan.
Zij hielpen op de warmtedag 2016. 
Op De Rank, De Dokken, Gaasperdam en Parkhof.

CORDAAn BEDAnKT IEDEREEn DIE MEEHIELP!


