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BIjzONDer AmsterDAms

Veel van jullie hebben een leuke werkplek.
Bijvoorbeeld bij het atelier van textiel of keramiek.
Of het grafisch atelier, de Houtwerkplaats of Outsider Art.
Jullie maken daar prachtige spullen.
Zoals theedoeken, meubels en servies.
En schilderijen, schorten, knuffels en tassen.

Al deze bijzondere mooie spullen zijn te koop.
En hebben nu ook een echt eigen merk.
Dat merk ziet er zo uit:

Meer weten over Bijzonder Amsterdams?
Wil je zien welke bijzondere spullen er zijn?
En kennis maken met de makers?
Bijvoorbeeld met Abdel van de Houtwerkplaats.
Sonja van textielatelier De Draad.
Of met Brigitta van het Keramiekatelier. 
En wil je iets bestellen? 
Of op maat laten maken?

Ga naar www.bijzonderamsterdams.nl
En bekijk daar de digitale brochure.

Volg Bijzonder Amsterdams ook op Facebook!

HeNNIe
Zwanenburgwal
Het leerwerkbedrijf opent een nieuwe winkel.
De winkel zit op de Zwanenburgwal.
Je kunt er andere mensen ontmoeten.
En bijzondere kunst en mooie spullen kopen. 
Alles is gemaakt in onze eigen ateliers.
Ook is er lekkere koffie en zelfgemaakt gebak.
En kunnen mensen er zelf aan het werk gaan. 

Het verhaal van de makers 
Het zijn spullen met een verhaal.
Gemaakt met de hand en met veel aandacht.
Ook worden er pure materialen gebruikt.
Ingrediënten worden een taart.
Hout wordt een tafel en klei wordt servies.
En garen worden theedoeken.

De winkel ziet er mooi uit
Het verhaal van de makers zie je ook terug.
In de manier waarop de winkel is ingericht.
De tafel is gemaakt op de Houtwerkplaats.
De kussens in het weefatelier. 
En je drinkt koffie uit een kopje van keramiek.
Om je heen zie je ook allerlei leuke spullen.
Zoals een schildersezel uit de Kunstwerkplaats.
Voorwerpen uit Theater Le Belle.
Of een draaischijf uit het keramiekatelier.

In februari wordt de winkel feestelijk geopend.

Werken op de Zwanenburgwal
Zoek je werk? Wil je graag ander werk gaan doen?
Er komen nieuwe werkplekken op de Zwanenburgwal.

Je kunt kiezen uit 2 werkplekken:
1. Horeca medewerker
2. Winkel medewerker

Dus werk je graag met eten?
En hou je van bedienen? 
Dan is werken in de horeca misschien iets voor jou.

Of heb je altijd al in een winkel willen werken?
En wil je helpen met de verkoop van bijzondere spullen.
Dan is de winkel misschien wel dé plek voor jou!

Wil je meer weten?
Over de werkplek in de horeca?
Of de werkplek in de winkel?

Neem dan contact op met:
• Jeanne Arts: 06 507 450 49
• Davinia Wijsman: 06 158 211 56
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IN De stAD AmsterDAmWAArDevOl leveN!

Eudian Clare woont in de Foyer.
Dat is een huis voor jongvolwassenen.
Die zelfstandig willen leren wonen.
Hij vertelt over wat hij het liefst doet.

Ik woon hier 11 jaar.
Met een groep bewoners maken we soms uitstapjes.
En gaan dan naar de achtbaan of karten.
Karten is met die kleine autootjes racen.
We gaan er dan met z’n 15-en in een bus naar toe.

Als werk heb ik een soort dagbesteding in de keuken.
Eigenlijk alleen op maandag en donderdag.
Maar ik vind het zo leuk dat ik er elke dag wel ben.
Ik doe dan de afwas of boodschappen.
Nu was ik met de rijst bezig.
We eten vandaag nasi met kip en kroepoek.
Eten doen we altijd in het restaurant.

In het weekend kookt iedereen hier zelf.
Ik kook dan Surinaams.
Bami, nasi of moksi meti met van alles er in.
Maar soms ook macaroni.
Koken vind ik leuk.
Omdat het lekker is.

Ik speel graag met de PlayStation 4.
Een computerspel spelen.
Dat is met auto’s, geld en tegoedkaartjes.
Ik doe dat ook wel eens met vrienden.

Soms fiets ik naar de winkel.
Of naar de snackbar. 
En ik ga ook wandelen.
Hierachter heb je groen.
Ik fiets naar de plassen.
Of naar het kanaal hier in de buurt.
Ook chill ik af en toe met vrienden.

Uitgaan doe ik in de stad.
Dan ga ik naar de kroegen.
Maar niet vaak.
Thuis heb ik een grote tv.
En kijk ik weleens naar een politieserie.

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 Liefdevol.  
Jacqueline Kan vindt haar begeleiders liefdevol. 
Vooral als ze tijd voor haar maken.
Zorgen voor gezelligheid. 
En als ze samen met haar muziek draaien. 

Ik woon in het Spreeuwenpark in Amsterdam Noord.
Ik ken wel een begeleider.
Die is echt heel lief, heel aardig.
Hij is vaak op de groep en heeft veel tijd voor ons. 
Met hem draaien we muziek. 
Hij neemt altijd een iPad mee.
Ik mag dan DJ zijn en draai de plaatjes. 
En hij zoekt de muziek op zijn iPad. 
Ik kan ook met hem praten en lachen. 
Hij heet Rolf en speelt in een rockband. 
Hij werkt hier nog maar pas. 

Mijn Persoonlijk Begeleider is Ivo.  
En hij is ook heel aardig. 
Dank zij Ivo sta ik nu in de keuken.
Ik werkte op het textielatelier de Draad.
Daar ging ik in de keuken werken. 
En van daaruit ga ik doorstromen. 
Naar het buurthuis of verzorgingshuis. 
Ze gaan kijken wat ik nog meer kan doen. 
Of een beetje uitbreiden en doorstromen lukt.
Ivo, Karijn en Hersilia van de Draad helpen mij daarbij. 
Dat vond ik ook liefdevol. 

Ook mijn begeleidster Jose is heel aardig. 
Gewoon omdat ze er is. 
Met haar doe ik boodschappen.

Meestal ga ik alleen. 
Maar ik vind het gezelliger samen.
Zij is mijn vaste vriendin. 
Als ik kleding nodig heb gaat ze ook mee. 
Jose doet heel veel dingen. 
Ze maakt ook echt tijd voor me. 
En Rolf hè. Die is echt heel aardig. 
Met hem kan ik over muziek praten. 

De begeleiders hier maken het gezellig. 
De deur staat altijd open voor iedereen. 
Of ze nou groot, klein, dik of dun zijn. 
De begeleiding kookt vaak zelf voor ons. 
Laatst was ik jarig en waren er hapjes en drankjes. 
We hebben gelachen en gedanst. 
Mijn grote vriend Rolf draaide muziek. 
Dat was heel fijn. 

Ik vind een begeleider liefdevol als hij er altijd voor je is.
Als hij heel lang blijft en nooit meer weggaat. 
Ik heb al heel veel mensen meegemaakt in mijn leven. 
Er zijn er al zoveel weggegaan. 
Ans is hier al heel lang. 
Zij is echt de ouwe garde. 
Maar verder is iedereen nieuw.
En ja, de nieuwe gezichten zijn ook wel leuk. 
Zoals Rolf… die is echt heel aardig. 

eUDIAN WOONt IN BOs eN lOmmer
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mIjN vrIje tIjDWImpIe & De DOmINO’s 

Mijn naam is Marcia.
En mijn hobby is borduren. 
Ik maak van alles.
Hoofddoekjes en bandjes voor in je haar.
En pannenlappen, schorten en kaarten. 
Mijn begeleider tekent er dan een figuurtje op. 
En ik vul het op met wol of zijde. 

Ik werk nu aan een groot tafelkleed.
Daar heb ik hartjes op gemaakt.
En in de hoeken bloemen.
Die bloemen maakte ik in rastakleuren.
Want daar houd ik van.
Maar mijn lievelingskleur is baby-roze. 
En turquoisegroen. 

Het mooiste wat ik maakte was een schilderij. 
Een soort wandkleed.
Ik deed er 3 maanden over.
Het wandkleed hangt nu in mijn keuken.
Aan de overkant van de ijskast. 
Je ziet het meteen hangen als je binnenkomt.
Iedereen zegt dat het heel mooi is.
Ik ben er supertrots op. 

Waarom ik borduren leuk vind? 
Ik kom erdoor tot rust.
En ik vind het heel leuk om dingen te maken.
Soms ben ik een paar dagen in het ziekenhuis.
Daar kan ik goed borduren. 
Dan is het minder saai.

Ik borduur nog niet zo lang. 
Vorig jaar kwam ik erachter dat ik het kon.
Het gaat niet altijd helemaal goed hoor.
Soms trek ik iets te hard aan de draad.
Dan gaat het hele werk rimpelen. 
En dan moet ik het weer uithalen.

Ik heb wel tips voor mensen die ook willen borduren.
Je kunt gewoon bij de hobbywinkel stof en draad kopen.
Maar een goeie naald is het belangrijkste.
Met een groot gat en een puntje: geen botte.
Op de stof kun je zelf iets tekenen.
En opvullen met draad op je eigen manier.
Soms is er al iets getekend. 
Of kun je een sjabloontje gebruiken.
Je kunt het beste grote kruisjes maken. 
Van te kleine kruisjes krijg je hoofdpijn.
En als je geen geduld hebt.
Dan moet je met een klein werkje beginnen.
Dan kun je zelf zien hoe leuk het is. 

Misschien wil ik in de toekomst een winkeltje openen.
Een winkeltje met mijn naam erop. 
Dan kunnen mensen komen kijken.
Naar de dingen die ik gemaakt heb.
Want je moet je dromen achterna gaan.
En doen wat je leuk vindt.

met mArcIA Over BOrDUreNKnOOP GALA 
Op 6 december was het Knoop Gala.
In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.
Met bekende Nederlandse artiesten.
En het Metropole Orkest.
Paul de Leeuw presenteerde het programma.

Wimpie & de Domino’s was ook op het Knoop Gala.
Zij traden op samen met Ronnie Flex.
En speelden het nummer Drank en Drugs.
Het nummer was wel aangepast.
Speciaal voor het Knoop Gala.
Het heette dit keer: Love en Hugs.
En het was een groot succes.

KnOOP GALA OP TV
Het Knoop Gala wordt uitgezonden op tv:
27 december om 21.45 uur op NPO1.
31 december om 10.30 uur de herhaling.

EEn nIEuWE CD
Wimpie & de Domino’s heeft een nieuw album.
Het nieuwe album heet Knallen Vandaag.
 
 

Er staan 6 nieuwe liedjes op:
Dagboek, Knallen Vandaag, Lichtjes In Je Ogen, 
Menora, Spaans Benauwd en Woef Woef.
De band schreef alle liedjes zelf.
De CD Knallen Vandaag kost € 15,-.

WIL JIJ OOK EEn CD?
Stuur dan een e-mail met daarin je naam en adres.
Mail naar wimpieendedominos@gmail.com
Je betaalt dan nog wel de verzendkosten.

WIMPy & DE DOMInO’S BESTAAT 10 JAAR!!
De huidige bandleden zijn:
Dennis, Bonny, Anita, Gary, Nico, Casper.
En Ramon, Auck, Mark en Ronald.
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Ik zOek cONtAct lAAtste NIeUWs
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VERDER SPRAK DE CLIënTEnRAAD VGZ OVER:

Kwaliteit
Cordaan is met kwaliteit bezig.
Ook door vragen te stellen aan cliënten.
Wat willen cliënten weten en leren?
En hoe willen cliënten informatie ontvangen?
De uitkomst is besproken met de Cliëntenraad.

Veiligheid in de dagbesteding
De Cliëntenraad stuurde een brief.
Over de veiligheid bij Transtech en Houtwerkplaats.
Dit antwoord kreeg de raad:
Bij Transtech en de Houtwerkplaats zijn veel verbeteringen.
En er is les gegeven over veiligheid. 

Kerstattentie
De Cliëntenraad kreeg klachten over de kerstattentie.
Zij vroeg of er dit jaar iets beters kon komen. 
Dan het bonnenboekje van vorig jaar.
Dit antwoord kreeg de raad:
Het is het nog niet duidelijk of er een kerstattentie komt.
En zo, ja hoe die er uit gaat zien.

Behandelaars
De raad kreeg uitleg over behandellocaties.
Dit zijn de behandellocaties:
Bazelhof, Overleg, Parkhof, Overtoomsehof.  
En Foyer en De Werf.
Op behandellocaties vergoedt Cordaan  
de basisverzekeringskosten. 
Dit is de Eerstelijns gezondheidszorg. 
Hiervoor is dus geen aanvullende verzekering nodig. 
De Eerstelijns gezondheidszorg is:
• Huisarts 
• Apotheek als de huisarts dit voorschrijft.
• Mondzorg. Anderen betalen dit.
•  Fysiotherapie/ergotherapie.  

Als dit samenhangt met de beperking. 

Bij de andere locaties en ambulant moet alles zelf  
betaald worden. 
Er komt binnenkort een nieuw overzicht van de  
behandellocaties.

Stichting Prisma
De Cliëntenraad stelde Stichting Prisma vragen over  
de activiteiten:
• Waarom zijn er zo weinig activiteiten? 
• Waarom zijn de activiteiten zo duur?
• En waarom worden activiteiten afgemeld?

Dit is het antwoord van Prisma:
Veel activiteiten zijn verdwenen.
Omdat er te weinig deelnemers waren.
En de activiteiten moeten hun kosten zelf opbrengen.
Maar er zijn nog best veel activiteiten over.

Verder spraken ze met Stichting Prisma over:
•  Maak je Droom Waar 

Prisma kreeg geen kaarten voor Maak je Droom Waar. 
Er komt nu een vervangend programma. 
Op 17 december in Volta. 

•  Stadspas 
Je kunt nu met de Stadspas 50% korting krijgen.  
Als je geen Stadspas hebt, vraag deze dan aan!

•  Buurtmaatje 
Prisma wil graag iedereen helpen. 
Met het vinden van activiteiten via Buurtmaatje. 
Een buurtmaatje helpt je activiteiten te vinden. 
In de buurt waar je woont. 

•  Vakanties Prisma stoppen 
Prisma stopt met het organiseren van vakanties. 
Vakanties geven veel risico’s.  
Tip-Top gaat vanaf 2017 de vakanties regelen.

Kennismaking
Ook sprak de Cliëntenraad VGZ met nieuwe medewerkers.
Omdat zij nog veel zullen gaan samenwerken.
De raad sprak met:
•  Marja van Lier en Marcel Mucek.  

Zij zijn beiden directeur van een zorgdomein.
•  Daan Sajet.  

Hij is de nieuwe voorzitter bij de Centrale Cliëntenraad 
van Cordaan.

•  Yvonne Wilders.  
Zij is het nieuwe lid van de Raad van Bestuur.

Wil je reageren op de advertentie van Bea of Marga:  
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 heet Bea Otte.
En ik ben 46 jaar oud. 
Ik woon in Amsterdam-Noord.
En heb een eigen woning.
Mijn hobby’s zijn samen koken, muziek luisteren.
En winkelen en films kijken.
Leuke films vind ik Mrs Doubtfire, Overboard.
En Star Trek Voyager.
Ook hou ik van handwerken en lezen.
Mijn favoriete tv-programma’s zijn CSI en Dr. Pol. 
Ik ga graag op vakantie en ben ondernemend.

Ik ben op zoek naar iemand voor vriendschap.
Een man of een vrouw van boven de 30.
Of naar iemand voor een relatie.
Een man van mijn leeftijd of ouder.  
Jij houdt van stijldansen of wandelen.
Van winkelen of naar markten gaan.
Ik hou niet van roken en alcohol. 
En ik ben niet gelovig.
Ik hoop gauw wat van je te horen!

Ik ben Marga Jansen. 
En ik ben 53 jaar. 
Mijn hobby’s zijn zwemmen en dansen.  
En naar ’t Haventje gaan. 
Ik zit in het Prisma koor. 
En vind het leuk om kralen te rijgen en te kleuren. 
Doordeweeks werk ik bij Pantar. 

Ik zoek leuke vriendinnen. 
Om mee te gaan winkelen.
En koffie te drinken in een koffiehuis.
Naar de film te gaan.
Of mee te nemen naar ’t Haventje. 
En dan hopen dat het klikt als goede vrienden.

nIEuW E-MAILADRES
De Centrale Cliëntenraad VGZ heeft een nieuw e-mailadres: clientenraadVGZ@cordaan.nl



.

12 Reportage Reportage 13

HIgH teA IN OkUrA

IN De mOOIe HAl vAN Het OkUrA WArme ONtvANgst DOOr cHef ONNO geOrge AlvAst eeN kOpje tHee DAN kOmeN De lekkere HApjes Het zIet er prAcHtIg UIt

cHefs ArjAN eN ONNO, BeDANkt!

esrAH kIest WAt lekkers UIt

jescIkA lAAt HAAr Werk zIeN HArm geNIet vAN Het UItzIcHt DAN eeN kIjkje IN De keUkeN HANs Helpt Als kOk eeN HANDje mee ArjAN prAAt met geOrge NOg eveN pret met BAl vAN AjAx

Restaurant Ciel Bleu van het Hotel Okura heeft een nieuw kookboek.
Kunstenaars van Outsider Art Galerie maakten schilderijtjes.
Voor bij de speciale uitgaven van het nieuwe kookboek Guestronomy.
Als bedankje werden de kunstenaars uitgenodigd voor een high tea.
Het was een gezelige middag volop verwennerij.
Hans vertelde: Ik ben voor het eerst in het Okura. Het is hier mooi. 
Met uitzicht over heel Amsterdam. Daar geniet ik van.
Andere Hans zei: De ontvangst van de beide chefs was geweldig.
En dat we in de keuken rond mochten kijken.
Sijtse zei: De high tea vond ik heel fijn en gezellig.
Ook de hapjes waren goed. En ik kon alles kon zeggen wat ik wou.
Jescika vond het leuk om de schilderijen van alle mensen te zien.
Harm genoot van het uitzicht en de rondleiding in de keuken. 
En Esrah vond eigenlijk alles wel leuk.
Wijnand sloot af met: Dit is speciaal en gebeurt niet vaak. 
Ik hou van dat soort dingen als een high tea. 
En heb lekker gezeten en ervan genoten.
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Het geBOUW vAN De DrAAD De NIeUWe grOepsrUImte

rIetje eN HANANe WerkeN AAN Het tHemA BergeN mIleNA lAAt HAAr WerkstUk  zIeN

vIresH mAAkt De mONt sAINt mIcHel mArcellO scHIlDert Op zIjN NIeUWe Werkplek

mArcellO IN De AcHtertUINAreND jAN DecOreert zIjN geIteN

Het keramiekatelier is verhuisd. 
Omdat de Kunstwerkplaats is gesloten.
Keramiek kreeg een nieuwe plek in noord.
In het mooie oude fabrieksgebouw.
Van textielatelier de Draad. 
Ze zitten achterin het gebouw. 
Een groep werkt aan een grote tafel. 
De meeste mensen vonden een eigen plekje.
En zijn lekker aan het werk.  
 
Marcello vertelt:  
De verhuizing was wel even een dingetje. 
Ik vond het moeilijk om overheen te komen. 
We hadden een heel mooi gebouw.
Met kunstenaars, schilders, theater, keramiek. 
Ik mis de buurt ook wel. 
De Pijp is toch wel een leuke volksbuurt. 
Hier is het erg stil. 
Maar het werk blijf ik heel leuk vinden.
En we kunnen hier lekker buiten zitten. 
Dit stuk in de achtertuin is van ons. 
En dan in de zomer een barbecue doen. 
Knakworstjes roosteren. Iets simpels... 

Begeleidster Harret vertelt:
Het is een rustige buurt.
Er is hier 2 keer per jaar een open dag. 
Dan nodigen we de hele buurt uit.
Ook zoeken we hier in Noord aansluiting.
Bij open ateliers en andere kunstenaars. 

Zo doen we aan dingen mee.
En kunnen mensen ons leren kennen. 

Arend Jan zegt:  
Ik maak de dieren van de Kinderboerderij. 
Zoals geiten en schapen.
Ik vind het hier gezellig leuk. 
Mijn broer en vader zijn ook al geweest. 
Zij vonden het heel mooi. 
Ik reis hier helemaal zelfstandig heen. 
Met lijn 26 en 10 en dan op de pont.  
En het laatste stukje loop ik. 
Ik hielp met inpakken en opruimen. 
En moest soms wel een traantje laten vallen. 
De 1ste keer dat ik hier kwam moest ik wennen. 
Maar mijn vriend Joost is hier ook.
En we zitten nog steeds tegenover elkaar. 
Dus ik ben blij dat ik nu hier ben. 
Ik heb al wat oude bekenden opgedoken ook!

Viresh werkt aan een groot kunstwerk. 
Hij vertelt erover: Ik zag het idee in een boek. 
Het is een eiland met een berg in Frankrijk. 
Ik dacht meteen: Dit is het. Het is raak. 
Dit is een uitdaging voor mij. 
Ik ben er al best lang mee bezig. 
Het hoeft ook niet snel voor mij.
Ik neem mijn tijd anders ga ik het afraggen. 
Ik maak eerst het geheel, het grove werk.
Dan maak ik de details. Dat is mijn idee.
Ik hoop dat het op een expositie komt.

kerAmIekAtelIer 



AgeNDA
NeDerlAND ONBeperkt 
Zo ver zijn we gekomen. En we willen door.

nederland Onbeperkt wil een land waar iedereen onbeperkt mee kan doen.
Ook als je een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt.
Op de website lees je verhalen van mensen met een beperking.
Je kunt zien wat zij bereikt hebben en wat er beter kan.
Zo worden mensen met een beperking beter zichtbaar.
Ieder week verschijnt een nieuw verhaal op de website.
En je kunt er ook je eigen verhaal delen.
De website heet: www.nederlandonbeperkt.nu 

yAnGDAn En PEREZ HELPEn MEE MET nEDERLAnD OnBEPERKT
yangdan en Perez zijn lid van een groep ervaringsdeskundigen.
De leden zijn het gezicht van nederland Onbeperkt. 
Zij vertellen hun verhaal en dat van nederland Onbeperkt. 

PEREZ: Veel mensen weten niet wat er speelt.
Bij mensen met een licht verstandelijke beperking. 
Dat wil ik veranderen.

WIL JE MEER InFORMATIE?
Ga naar www.nederlandonbeperkt.nu
En deel of like nederland Onbeperkt op Facebook.

TIPTOP VAKAnTIES
Prisma stopt met het regelen van vakanties.
TipTop Vakanties neemt vanaf 2017 de vakanties over.
Zodat de vertrouwde vakanties gewoon kunnen blijven bestaan.
Bij Prisma kun je nog steeds terecht voor clubs, cursussen en uitstapjes.

WIL JE MEER WETEn OVER STICHTInG TIPTOP VAKAnTIES?
Kijk dan op: www.tiptopvakanties.nl

In 2017 is de campagne nederland Onbeperkt.
Van Vereniging Gehandicaptenzorg nederland (VGn).
Lees er hier meer over.

cOrsO WeNst Alle clIËNteN eN HUN verWANteN 
eeN gelUkkIg, gezOND eN ONBeperkt 2017

yAnGDAn: Ik wil mij inzetten voor echte banen.
Met echte salarissen.
Voor mensen met een beperking zoals ik.


