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Deze botenparade is een groot feest.
Waar iedereen graag van wil genieten.
Ook staan er heel veel mensen langs de route.
En liggen er honderden boten langs de kant. 

De boot van Cordaan was mooi versierd.
Met aan boord een kleurrijk, bont gezelschap.
De bemanning bestond uit allemaal LHBTI’s.
En was een goede mix van verschillende mensen.
Mensen van alle leeftijden en met en zonder beperkingen.
Ook waren er 2 bijzondere gasten aan boord.
De drag queens Miss Baksel en Miss Tena.
Iedereen zag er deze dag prachtig uit.
En maakte er met elkaar een mooi feestje van. 

Waarom vaart Cordaan mee?
Cordaan doet ieder jaar mee aan de Canal Parade.
Om te laten zien dat Cordaan kleurrijk is.
En dat Cordaan er wil zijn voor iedereen.
Ongeacht je geaardheid en afkomst. 
Iedere zorgvrager in Amsterdam is welkom!

En dit jaar waren er ook roze sleutels aan boord. 
Zodat Cordaan iedereen kon laten zien.
Dat zij een LHBTI vriendelijke organisatie wil zijn.

WAT iS EEn DRAg quEEn?
Een drag queen is een man.
Die vrouwelijke kleren draagt en make-up op heeft.
En dat doet om een publiek te vermaken.

WAT iS LHBTi?
Je hoort nu vaak de afkorting LHBTI.
De L is van lesbisch. 
Dan houden vrouwen van vrouwen.
De H is van homoseksueel. 
Dan houden mannen van mannen.
De B is van biseksueel. 
Dan hou je van mannen en van vrouwen.
De T is van transgender. 
Dan ben je man, maar voel je je meer een vrouw.
Of je bent vrouw en voelt je meer een man.
De I is van interseks. 
Dan heeft je lichaam zowel mannelijke als  
vrouwelijke eigenschappen.

Hier zie je foto’s van deze dag.

THIs Is my PrIDe 
Cordaan deed dit jaar mee met Pride Amsterdam.
Door op 5 augustus mee te varen.
Met de jaarlijkse Canal Parade. 

De Canal Parade is een feestelijke botentocht.
Door de grachten van Amsterdam. 
Om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.
Dat je trots mag zijn op wie of wat je bent.
En dat je mag houden van wie je wilt.
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IN De sTaD amsTerDamWaarDevOl leveN!

Jeff is 28 jaar en woont in Osdorp.
Hij heeft 2 verschillende banen.
Jeff werkt bij de Elzen in Amsterdam West.
En sinds een half jaar ook bij Fun Forest.
Dat is een klimpark in het Amsterdamse Bos.

Bij de Elzen in West geef ik sportles.
En ben ik materiaalman. 
Je kan er van alles doen. 
Basketbal, bowlen, kickboksen, crosstraining. 
Ik bepaal wat er gebeurt.
Samen met de kinderen dan. 

In april solliciteerde ik bij Fun Forest.
Ik werd direct aangenomen.
Het is echt heel leuk werk. 
Ik moet alles klaarzetten.
Helmen en gordels voor iedereen.
Dan kijk je eerst hoeveel mensen er komen. 
En zijn de blauwe helmen voor volwassenen.
Witte voor kinderen en rode voor instructeurs. 
De gele helmen zijn voor speedrunners. 
Die gaan heel snel. 

Het is voor kinderen en volwassenen. 
Ik heb ook zelf geklommen. 
Maar blijf toch liever op de grond. 
Ik heb hoogtevrees. 
Er vallen weleens mensen, maar er gebeurt niets hoor. 
Want je zit altijd vast met de gordel.

Je mag echt niet roken bij de gordels, te gevaarlijk. 
Daar letten we goed op en dat pakken we aan. 
Maar ja, Amsterdammers luisteren niet altijd zo goed.  

Het parcours duurt ongeveer anderhalf uur. 
Er zitten allerlei verschillende hindernissen in.
Kinderen krijgen altijd een diploma en medaille. 
Er zijn kinderfeestjes, maar ook bedrijfsuitjes. 
En soms vrijgezellenfeestjes of toeristen. 
Soms moet ik daarom Engels praten. 
Dat gaat goed hoor. 
Andere talen zijn wat minder. 
Als ik Duits probeer te praten, schiet ik in de lach. 
Frans heb ik wel een paar keer gesproken.
Een beetje dan, merci beaucoup. 

In mijn vrije tijd voetbal ik.
Ik heb geen tijd voor een vriendin.
Want ik werk 5 dagen man. 
‘s Avonds ga ik vaak gewoon op de bank liggen. 
Ik hoop nog heel lang dit werk te kunnen doen. 
Maar ik zou ook graag DJ worden. 
Americana maak ik, lekker swingend.
Mensen helpen en plezier maken. 
Dat is wat ik leuk vind.

Jeff WerkT IN HeT amsTerDamse bOsDe 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 Verbindend.

Stephan van den Brink houdt van feestjes organiseren.
Hij brengt graag mensen bij elkaar.
Als entertainer wil hij de mensen vermaken.
En zorgen dat ze niet eenzaam zijn.
 

Stephan: Ik werk op Centrum Kijkduin. 
Daar organiseer ik 1 keer in de maand de bingo.
Ik ben de bingomaster en entertainer.
Er komen verschillende mensen: ouderen en jongeren.
Mensen uit Geuzenveld en Bos en Lommer.
Het bevalt iedereen goed.
Ik vind het belangrijk.
Omdat heel veel mensen eenzaam zijn. 
En ze hebben weinig te besteden. 
Daarom zijn de bingokaartjes maar 50 cent.
De mensen worden vermaakt.
En ze krijgen er entertainment bij. 

Ik heb ook geholpen met het buurtfeest van Kijkduin.
We deden het samen met ABC West en wat buurtbewoners.
De één deed de barbecue.
De ander de klapstoeltjes en kraampjes.

Iemand deed de boodschappen.
En ik deed het geluid en licht.
Het was heel leuk. 
Zelf ging ik ook zingen natuurlijk.
Heel veel mensen hebben genoten.

Deze zomer was er ook een buurtfeest in mijn eigen straat. 
Ik heb gevraagd of ik mee kon doen met de organisatie.
Het podium en de tent regelen was mijn klus.
Je kon tekenen, schminken.
En meedoen met allerlei sporten.
De kinderen konden prijzen winnen.
Het was helemaal leuk, helemaal tof.
Iedereen leert elkaar een beetje beter kennen.
Dat is waar je naartoe wilt leven.
Samen leven moet altijd zo zijn.
Je leeft niet in je eentje!
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mIJN vrIJe TIJDklacHTeN

Mijn naam is ilias. 
ik werk in dagcentrum gaasperdam.
Mijn hobby is voetbal. 
ik kijk graag naar voetbal. 
En ik zit zelf op voetbal.

Mijn 2 clubs zijn FC Barcelona en Feyenoord.
Feyenoord is kampioen geworden. 
Ze staan op 1 in de competitie. 
Maar als het slechter met ze gaat.
Dan kijk ik of ik blijf. 
Of ik ga naar een andere club.
Ik kijk naar Spaans voetbal. 
En naar de eredivisie. 
Dat is leuker dan niks. 
Vrouwenvoetbal heb ik ook gekeken. 
Dat was leuk!
Mijn favoriet was Lieke Martens.
Van Barcelona heb ik 2 lievelingsspelers.
Dat zijn Messi en Suárez.
En bij Feyenoord is dat Nicolai Jørgensen. 

Zelf speel ik zaalvoetbal bij Only Friends.
Ik wist dat Only Friends bestond. 
En wilde graag ook voetballen.
Dat zei ik tegen mijn moeder.
En zij vond het oké. 
Ik vind het leuk om te doen.
We spelen 1 keer in de week op zondag.
Mijn vader brengt me ernaar toe. 
Of mijn broer.

 

We verdelen de hesjes. 
Daarna zie ik wel bij wie ik sta.
Ik speel in de spits. 
Ze halen me niet snel in. 
Ze geven de bal aan mij.
En dan zit ie er in. Altijd.
Met penalty’s gaan ze er in of erover.
Bij mij is het er in. 

Willen andere mensen ook voetballen?
Dan mogen ze meedoen!

Dat kan bij Only Friends in Noord: 
Website: www.onlyfriends.nl
Telefoon: 06  250 41 543 

IlIas sPeelT IN De sPITs KlAChTen Kun je MelDen!

HEB JE EEn KLACHT? 
Gaat er iets niet goed?
Ben je ergens ontevreden over?
Bijvoorbeeld over het personeel of medebewoners.
Of over je huis, de informatie of veiligheid.
Blijf daar niet mee rondlopen!

Je mag altijd klagen als iets niet goed is.
Dat kun je zelf doen, of je ouders, broer of zus.
Of anderen die jou vertegenwoordigen.

WAT Kun JE DOEn MET JE KLACHT?
1. Erover praten
Praat met je Persoonlijk Begeleider.
En vertel wat je dwarszit.
Soms is dat genoeg om de klacht op te lossen.
Samen kunnen jullie dan naar een oplossing zoeken. 

2. Cliëntvertrouwenspersoon
Je kunt ook met je klacht naar de cliëntvertrouwenspersoon.

WAT DOET EEn CLiënTVERTROuWEnSPERSOOn?
De cliëntvertrouwenspersoon:
• luistert naar je klacht
• kan je informatie geven
• helpt je met de dingen die moeten gebeuren
• zorgt dat de juiste stappen worden genomen
• zorgt dat je antwoord krijgt
• kan bij gesprekken aanwezig zijn
• en zoekt samen met jou naar een oplossing.

x

ingrid Konijnenberg
Telefoon: 06 150 23 068
Mail: klachtopvangwest2@cordaan.nl

Johan Walburg
Telefoon: 06 316 67 363
Mail: klachtopvangoost1@cordaan.nl

Sandra van Berlo
Telefoon: 06 467 48 971
Mail: klachtopvangwest1@cordaan.nl

Bij welke cliëntvertrouwenspersoon kun jij terecht?
Kijk op het overzicht op de website van Cordaan:  
www.cordaan.nl/klachtenregeling

Is dit te moeilijk voor je? Vraag dan hulp!

WiE ZiJn DE CLiënTVERTROuWEnSPERSOnEn?
Er zijn 3 cliëntvertrouwenspersonen bij Cordaan.
Elke cliëntvertrouwenspersoon is er voor zijn eigen locaties.

Dit zijn de 3 vertrouwenspersonen:



inSTALLATiE CEnTRALE CLiënTEnRAAD VgZ
Op 5 september was de officiële installatie.
Van de nieuwe Cliëntenraad VGZ.
De nieuwe leden werden feestelijk ontvangen.
Er werd een voorstelrondje gehouden.
Met de vragen: Wie ben je? Waar hou je van?
En waarom zit je in de Cliëntenraad?
Zo kon iedereen iets over zichzelf vertellen.
En elkaar beter leren kennen.
Priscilla, Zakaria en Cor konden er helaas niet bij zijn.
En staan daarom niet op de foto.

Op de foto zie je Richard, Raphael, Arjen, Mireille, Gaby, 
Miles, Ronald de ondersteuner en Jeanne de coach.

Contact10 Cliëntenraad VGZ

Ik zOek cONTacT clIËNTeNraaD vGz

11

Wil je reageren op de advertentie van Monique of Marcel:  
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 Monique Prinse. 
En ik ben 51 jaar oud. 
Ik woon begeleid zelfstandig. 
Ik zoek contact met een leuke man voor 
vriendschap. 
Ik hou van koken en dansen.
En naar de markt en naar de film gaan. 
Heb je dezelfde interesses dan kan jij reageren. 
Ik werk in de horeca en met ouderen. 
Ik hoop van je te horen. 

Met vriendelijke groet, 
Monique 

Ik ben Marcel.
En ik ben op zoek naar een vrouw.
Van tussen de 40 en de 50 jaar.
Voor vriendschap en of relatie.
Om leuke dingen mee te doen.
Ik ben helaas autistisch.
En kan daardoor niet tegen drukke omgevingen.
Wat ik wel leuk vind is samen tv kijken, muziek 
luisteren en koffie drinken.
En eten in een niet te druk restaurantje.
Of gewoon gezellig thuis zijn.
Mijn hobby’s zijn modeltreinen en modelauto’s.
Ik rook wel maar drink niet.

Hopelijk tot ziens!
Groet, Marcel

RECTiFiCATiE
In de vorige Corso stond er een verkeerde foto bij Raphael Dominquez Sanchez.
Als nieuw lid van de Centrale Cliëntenraad VGZ.
Dus hierbij onze excuses: sorry Raphael!
En deze keer wel de goede foto.

AFSCHEiD
Op de foto zie je Ria, Ger, Perez, Frans en Aysa.
Zij stoppen met hun werk voor de Centrale  
Cliëntenraad VGZ.
Omdat hun termijn is afgelopen.

De Centrale Cliëntenraad VGZ bedankt Ria, Ger, 
Perez, Frans en Aysa voor hun jarenlange inzet!
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al 25 Jaar GeTrOUWD
Desiree en René gaven op 4 augustus een feest. 
Om hun 25 jarig huwelijk te vieren. 
Zij vertelden: Wat heerlijk om 25 jaar getrouwd te zijn. 
En een mooi feest te kunnen geven. 
We hebben ons er al maanden op verheugd. 
Het bruidspaar zag er prachtig uit en opende de dans op het feest. 
Ook sneden zij samen de prachtige bruidstaart aan. 
En was René DJ op zijn eigen feest met al zijn DJ spullen. 
Verder waren veel dingen een grote verrassing. 
Wat hier en daar bij de bruid voor wat tranen zorgde. 
Zij vertelde nog: Het regende 25 jaar geleden heel hard. 
En toch waren er heel veel mensen op onze bruiloft. 
Het was een gezellig feest in een mooi versierde zaal. 
Met volop te eten en drinken en er werd gedanst en gezongen. 
Het bruidspaar zelf heeft genoten van de dag. 
En kijkt met veel plezier terug op een mooi feest.

eeN feesTelIJk GlaasJe cHamPaGNe eN eeN PracHTIGe brUIDsTaarT De TaarT aaNsNIJDeN eN sameN HeT 1sTe sTUkJe OPeTeN eeN rOmaNTIscH kUs

HeT brUIDsPaar reNé eN DesIree

Weer verDer meT De TaarT

reNé als DJ OP zIJN feesT DesIree HeefT eeN GOeD GesPrek sameN De DaNs OPeNeN eeN GezellIGe POlONaIse NOG eeN lekker HaPJe eTeN eN meT zIJN alleN OP De fOTO
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De vOOrraaD PakkeTJes Is GebracHT marTIN scaNT De PakkeTJes

De GrOTe PakkeTTeN WOrDeN meTeeN GesOrTeerD alle cONTaINers HebbeN kleUr eN PlaaTJes

everT HelPT meT De kleUreN De brIeveN eN kleINe PakkeTTeN leGGeN We OP Tafel

PakkeTTeN vOOr aNDere WIJkeN WOrDeN OPGeHaalDWe TelleN alles eN scHrIJveN HeT OP

Op Landlust is nieuw werk.
Dat is postpakketjes sorteren.
Royal Mail is een postbedrijf. 
Ze versturen postpakketten uit Engeland.
De cliënten van Cordaan doen het sorteerwerk.
Zodat de bezorgers alle pakketjes van hun wijk 
krijgen.
in de toekomst gaan ze ook zelf pakketjes  
bezorgen.
 
Andre zegt: Ik doe dit halve dagen. 
Van half 9 tot 12 uur.
Een uur pauze en dan heb ik vrij.
Soms is het hard werken soms niet.
Het hangt ervan af hoeveel pakketjes er komen.
Het kunnen er 80 zijn.
Maar het kunnen ook 200 pakketjes zijn.
Dat weten we nooit. 
Dat krijgen we steeds ‘s avonds door.
Het maakt mij niet uit. 
Ik ga door tot het af is.

Martin: 2 jaar werk ik hier al. 
Ik vind het leuk werk.
Het was eerst bij West End.
Ik scan eerst de pakketjes.
En dan zoeken we ze uit.
Als we hier klaar zijn.
Dan doen we andere klusjes op Landlust.
Ik woon in Diemen Zuid. 
Ik kom elke dag op de driewieler hierheen. 
Het is maar 10 minuten fietsen. 

Evert werkt voor Royal Mail. 
Hij zegt: Het is nu rustig maar soms is het druk. 
Dan zijn er schoolboeken, folders. 
Of kerstpakketten, van alles.
Alles komt uit Engeland.
Volgende week wordt het weer druk met  
schoolboeken.
Van oktober tot december is het ook heel druk.
Dan komen de kerstpakketten weer.
Kistjes met wijn.
Nou dan staan we hier met 10 man te werken.
Ik ben weleens onderweg.
Dan bel ik Andre.
En die kan zo iets voor me opzoeken. 
Andre is bijna volleerd depothouder.

Andre: Ik weet precies waar alles heen moet.
Dan komen de andere jongens hier werken.  
En dan zeg ik:
Daar in de hoek.  
Of ik zeg de kleur waar het in moet.
Bij elke kleur horen postcodes. 
Zo hoef je niet te kunnen lezen.
Het is heel afwisselend.
Zo heb je een licht pakketje.
En zo een groot zwaar pakket.
Soms is het veel soms is het weinig.
Gelukkig hoef ik niet ver te reizen. 
Ik woon op Landlust.

POsT sOrTereN OP laNDlUsT



aGeNDa
De Werf besTaaT 25 Jaar
Op 23 september vierde de Werf haar 25 jarig bestaan. 
Het weer was schitterend.
En er was buiten veel buiten te doen. 
Er stond een ouderwetse en nieuwe brandweerauto.
Je kon verse kibbeling en haring eten. 
Er werden poffertjes gebakken en er was een ijscokar. 
Ook kon je touwtje trekken en doelschieten.
Of darten en een foto laten maken. 
De ballonnenclown maakte prachtige foto’s.
En mensen konden zich laten schminken.
Binnen waren er leuke optredens.
Van de Werfband, de fanfare van plezier.
En van de look a like Hazes die samen met gianni optrad. 
Ook werden er wensen uitgedeeld van de wensenboom. 
Dus allemaal blije gezichten op een hele fijne zonnige dag. 

 

lebelle sPeelT HUIskamerPOsT
Theatergroep LeBelle heeft een nieuwe voorstelling.
De voorstelling heet Huiskamerpost.
De spelers van LeBelle dansen en delen verhalen.
Samen met bewoners van verzorgingstehuis d’Oude Raai. 
En het publiek verplaatst zich in kleine groepjes door  
het gebouw.
Een intieme voorstelling over de kleine en grote dingen  
des levens. 

sameNWerkING HUIskamerPOsT IN beelD
Anna Swagerman keek hoe de samenwerking ging.
En naar wat de deelnemers allemaal meemaakten.
Hier een kort verslag daarvan:

Beyan is 25 jaar en An is 94 jaar.
An zei: Beyan en ik werden meteen dikke vriendinnen.
En ik vind het contact met de jonge mensen heerlijk. 
nieuwe gezichten, nieuwe verhalen. 
Je hoort weer eens wat anders. 

Josi is 20 jaar en vertelde:
Het voelt hier bij Huiskamerpost als een speeltuin!

in 2017 zijn er leuke dingen te doen.
Lees er hier meer over.

Wil je naar HuiSKAMERPOST komen kijken?
Speeldata:  dinsdag 21 november  

vrijdag 24 november 
dinsdag 28 november 
vrijdag 1 december

Kosten:      € 5,-
Kijk op Facebook: Theatergroep LeBelle.
Of e-mail naar: theatergroeplebelle@gmail.com

Soumaya is 25 jaar en zij zei:
Laatst gingen we speeddaten met ouderen.
ik weet nu meer over hen, en zij over mij. 
ik vertelde dat ik een bloedhekel heb aan politiek  
en macht. 
Opa Fred, waar ik mee sprak, bleek er ook zo over  
te denken.
ik vind het interessant om oudere mensen te leren 
kennen.
En voor hen is het ook gezellig dat we er zijn.

beyaN & aN JOsI sOUmaya & freD


