
december 2018

Eelco Damen neemt afscheid 

De Elzen bestaat 35 jaar

Werken bij De Buren 4



CORSO biedt een schat aan 
informatie over Cordaan. Het blad 
is bestemd voor Amsterdammers 
met een verstandelijke beperking.

Corso
Nummer 4
december 2018

Redactie
Petra Borst, Elise Kaandorp, 
Diyar Khorshid, Judith Luyckx, 
Wolter Knijff en Milouda van Heuvelen.

Bladformule 
Milouda van Heuvelen

Drukker 
DRDV Media Services

Basis vormgeving
www.NLXL.com

Lay out
Forma Concreta

Aan dit nummer werkten mee
Kijkduin Media, Liesbeth van der Grinten,
Jolita Klepper, Mariette van Bilderbeek, 
Jeanette Schols (foto’s Eelco)

Pictogrammen
Stichting VIPS, Amsterdam

Redactieadres
Cordaan
t.a.v. Redactie Corso 
Postbus 1103
1000 BC Amsterdam
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

Bij het maken van CORSO is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de 
Europese Richtlijnen voor eenvoudige 
en leesbare teksten voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

Telefoon    E-mail       Website
020 43 56 300    Corso@cordaan.nl      www.cordaan.nl

Facebook     
www.facebook.com/cordaan    

INHOUD
Weetje 6
Yvonne zegt gedag.
En het boek Kijk mij eens.

In de stad 7
Amsterdam
Eric vertelt over  
de Overtoomse Hof.
 

Pret 8
Bijzonder Amsterdams.
Naar VT Wonen en  
Design beurs.

Mijn vrije tijd 9
Fiola leert en leest Engels.

Contact 10
Dylan en Mohamed zoeken 
contact.

Cliëntenraad 11
Het laatste nieuws.
En Miles is gestopt.

Reportage 12
De Elzen bestaat 35 jaar.

Dit is mijn werk 14
Werken bij De Buren.

Eelco  4
neemt afscheid 
 

Colofon

Agenda  16
Anton’s Hollandse Avond.
Uitstapjes bij Prisma.
En Theater Lebelle.



4 Afscheid Afscheid 5

Ken je de Corso? 
Nou en of. Heel goed zelfs. 
Ik vind het een mooi blad. 
Jullie maken het. Daarom lees ik het altijd. 
Er staan altijd prachtige foto’s in.  
Maar het leukst vind ik de persoonlijke verhalen.
Bijvoorbeeld: Ik werk bij Ikea.
Of: Ik heb een vriend of vriendin.
Want dat is waar het om gaat.
Of je gelukkig bent met wat je doet.
Of je fijn woont. Of je vrienden hebt.

Wat doe je voor werk? 
Ik zorg ervoor dat jullie begeleiders hun werk zo  
goed mogelijk doen.
Dat doe ik samen met al mijn collega’s.
Ik praat en maak afspraken met ze.
Over wat goede zorg is. En over goede woningen.
Daarover overleg ik met de Ondernemingsraad.
En met de Centrale Cliëntenraad.
Eigenlijk praat ik dus heel veel.
Ik vergader heel veel. 

Wat vind je leuk en niet leuk aan je werk?
Het gaat om mensen. Dat vind ik leuk.
Voor mensen iets doen, is fijn werk.
Met elkaar ervoor knokken.
Dat ieders leven zo goed mogelijk is.

Als ik hoor dat het goed gaat, ben ik blij.
Als het niet goed is, vind ik dat het beter moet. 
Soms duurt het lang voor je iets bereikt.
Dat vind ik minder leuk.

Waarom ga je weg?
En vind je dat moeilijk of makkelijk?
Ik wil nog graag andere dingen doen.
Wacht ik langer, dan ben ik daar misschien te oud voor.

Het is een goed moment om weg te gaan.
Want het gaat goed met Cordaan.
Daarom heb ik besloten om nu weg te gaan.
Toch ga ik Cordaan missen.
Jullie, jullie begeleiders, en nog veel meer mensen.
Ik hou ook van Cordaan.
En van jullie allemaal.

Dus weggaan vind ik best moeilijk.
Ik ben ook trots op Cordaan.
Er werken aardige mensen.
Maar ik ga nu ook met een gerust hart weg. 
En met een goed gevoel.
Ik ben blij dat ik dit heb mogen doen.

EElcO NEEmt afscHEID
Eelco Damen is voorzitter van de Raad van Bestuur.
Hij werkt al 21 jaar bij Cordaan.
En gaat nu iets anders doen.

Voor zijn vertrek maakte Eelco een afspraak met Corso.
Zodat Priscilla en Arjen hem nog vragen konden stellen.
Over Corso, zijn werk bij Cordaan en zijn afscheid.

Wat ga je nu doen? 
Ik ga andere mensen begeleiden.
Mensen die leiding geven aan grote organisaties.
En ik wil me inzetten voor de samenwerking.
Tussen zorg, onderwijs en wetenschap.
En iets doen met woningen in de stad.
Voor ouderen en mensen met beperkingen.

Wat ga je het meest missen? 
De mensen van Cordaan.
Dan bedoel ik de cliënten en de medewerkers.

Hoe ga je je afscheid vieren?
Ik neem afscheid met een bijeenkomst.
We praten dan over de toekomst van de zorg.
Wat is er nodig voor de toekomst? 
Wat gaat goed? Wat kan beter? 
Waar kunnen we van leren?
Het afscheid is in de Hermitage.
Dat vind ik een mooie plek.
Dus dat mijn afscheid daar is vind ik leuk.
En we maken er ook een feestje van.

Als je de baas van Nederland zou zijn.
Wat zou je dan voor ons willen doen?
Ik zou ervoor zorgen dat er meer goede huizen komen.
En meer mogelijkheden voor betaald werk.
En dat men in Nederland veel aardiger gaat praten.
Over mensen met beperkingen.

Wat was je mooiste moment bij Cordaan?
Ik vond het vooral heel mooi.
Toen de eerste cliëntenraad werd geïnstalleerd.
Er was een bijeenkomst op de Panamalaan.
Daar waren een heleboel mensen bij.
Ik gaf iedereen bloemen.
Naast mij stond een collega.
Die was heel groot.
Eén van de cliënten vroeg mij:
Bent u de baas? Zo’n klein mannetje?
Hij wees naar de grote collega en zei:
Dat is pas een echte directeur!
Dat vond ik zo ontzettend leuk.

Als laatste wilden Priscilla en Arjen nog weten: 
Heb je ook iets van ons geleerd? 
Jazeker.
Jullie kunnen soms in een paar woorden iets zeggen.
En dan is het duidelijk. Dat vind ik knap.
Het kan dus ook met minder woorden.

Als je heel goed naar jullie luistert.
Leer je veel over wat er in de zorg anders moet.
En wat voor jullie belangrijk is in je leven.
Dus ik heb geleerd om te luisteren.
Ook als het soms iets meer tijd nodig heeft.
Dat vind ik heel erg waardevol.
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IN DE staD amstErDamVErtrEk YVONNE

Eric-Jan Vega woont op de Overtoomse Hof. 
Dat was vroeger een trainingshuis.
Waar je kon leren om zelfstandig te wonen. 
Nu kun je er altijd blijven wonen.
En Eric wil ook nooit meer weg. 
Het is een grote flat in Amsterdam West.
Iedereen heeft er een ruime eigen woning. 
 
Eric: Ik woonde tot mijn 58ste bij mijn vader.
En kwam hier 2 ½ jaar geleden wonen. 
Heel apart, ineens had ik een eigen plek. 
Met een huiskamer, keuken, douche en toilet.
Mijn keuken is niet zo groot.
Maar groot genoeg voor mij alleen.
Ik heb een grote Whirlpool ijskast. 
En altijd drinken en eten genoeg in de vriezer. 
Ik wil nog graag een regendouche. 
Voor als ik later een vriendin krijg. 
Dan kunnen we samen douchen. 
Ik blijf hier altijd wonen.
En heb goeie begeleiders.
Irma is mijn Persoonlijk Begeleider.
En Diane is woonbegeleider. 
Ik ga met haar naar Cats in de Rai. 
En met Lotte ga ik naar Ilse de Lange. 

Vandaag ga ik koken. 
Jannie bestelt de boodschappen.
En ik kook een maaltijd in het steunpunt. 
Daar kook ik altijd op dinsdag en donderdag.
Er eet dan een man of 12 mee. 
Vandaag eten we roerbaknoedels met kip.
In het weekend kook ik voor mezelf.

Het steunpunt is een plek in het gebouw.
Waar je kunt koffiedrinken. 
Voor de mensen die thuis zijn.
En wat gezelschap willen. 
Het is er vaak gezellig. 
Met Kerst is er de Kerst tiendaagse. 
Dan gaan we leuke dingen doen.

Op zaterdag ga ik naar café Treffers. 
Dat is mijn stamcafé.
De mensen kennen mij daar. 
Er is nu ook een oliebollenkraam. 
Daar haal ik 6 warme krentenbollen. 
En die geef ik aan de bardame.
Het is een leuke dame. 
Als ik er niet ben, wordt ze ongerust. 

OVErtOOmsE HOfYvonne Wilders zit in de Raad van Bestuur.
Zij gaat ook weg bij Cordaan en vertelt: 

Beste cliënten van Cordaan,
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren met en voor  
jullie gewerkt. 
Veel van jullie heb ik ontmoet op jullie woning of op  
jullie werkplek. 
Dat waren de allerleukste dagen van de week.

Wat hebben we bij Cordaan een lieve en leuke cliënten! 
En wat hebben we samen leuke dingen gedaan.
Zoals varen met de Ilje, koekjes bakken.
De Pride en op de fiets door de wijk.

Vaak hadden jullie ook goede ideeën voor Cordaan. 
Dank dat jullie zo goed meedenken om alles beter te maken. 

Ik ga 1 januari op een andere plek werken.
Maar neem jullie mee in mijn hart.
Ik zeg graag tot ziens, want ik hoop jullie weer een keer te zien.

kIjk mIj EENs 

Er is een nieuw kinderboek gemaakt. 
Het boek is speciaal geschreven voor kinderen van 
8 tot 10 jaar.
Die bij ouders met een verstandelijke beperking opgroeien. 
Het boek heet Kijk mij eens.
En gaat over een dag uit het leven van Naomi.
Naomi is kind van een moeder met een verstandelijke 
beperking.

Het is een boek om samen te lezen.
Samen met de juf, een buurvrouw.
Of met een tante of een hulpverlener.
Zodat je daarna over je gevoelens kunt praten. 

Mariette van Cordaan Jeugd is trots op het boek.
Zij zegt: Zo’n soort boek was er nog niet.
We hebben er hard aan gewerkt.
En nu zijn we zover. 
Ik ben er heel blij mee!

Er hielpen veel mensen mee aan het boek.
Ook ervaringsdeskundigen en professionals.

Wil je meer weten? 
Of ken je deze situatie? Heb je zelf een kind?
Neem dan contact op met Cordaan Jeugd:
Cordaanjeugd@cordaan.nl.
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mIjN VrIjE tIjDBIjzONDEr amstErDams 
fIOla lEErt EN lEEst ENgElsBijzonder Amsterdams stond op de VT Wonen en Design beurs.

In de Amsterdamse Rai. 
Op een beurs laten bedrijven zien wat ze verkopen.

Mijn hobby is Engels lezen en schrijven. 
Engels is gewoon een leuke taal.
Het is ook een wereldtaal. 
Je kan met mensen over de hele wereld praten.

Ik begon met Engelse les in de Kastanjehof.
Een kennis van me ging daar naar toe.
Mijn activiteitenbegeleider vroeg: Hoe vind je dat?
Het leek mij wel leuk.

De eeste les wist ik helemaal niks.
Ik stond met mijn mond vol tanden. 
Maar nu kan ik goed Engels lezen en spreken. 
De Engelse les is gestopt.
Maar ik leer nog steeds door.
Ik vind het leuk om te blijven doen.

Ik lees graag Engelse boeken. 
Alle boeken uit de bibliotheek van de Tolstraat 
had ik al uit.
Maar ik schrijf ook. 
Eerst in het Engels, dan in het Nederlands.
Over wat ik meemaak.
En als ik me niet lekker voel.
Of verhaaltjes met tekeningen erbij.

Ik werk in het atelier bij Landlust.
Soms komen daar gasten uit het buitenland.
Die geef ik dan een rondleiding.
Dan ga ik Engels met ze praten.
En zeg dan: Nice to meet you.

Wil je ook Engels leren?
Dan raad ik je aan boeken te gaan lezen.
En met Engelse mensen te gaan praten.
Eigenlijk vind ik alle talen leuk.

Ik kan een beetje Kantonees.
Dat leer ik van mijn collega Sandra.
Ik leer een beetje Iraans van Nasrin.
En Sascha leerde me Russische woorden. 

Dit zijn 4 handige Engelse zinnen van Fiola:
How do you do? = Hoe gaat het met je?
Do you know…? = Weet jij ….?
My name is Fiola = Mijn naam is Fiola.
Nice to meet you! = Leuk je te ontmoeten!

De VT Wonen en Design beurs is er ieder jaar.
Het is de grootste en leukste woonmarkt van Nederland.
Waar je alles kunt zien wat met wonen te maken heeft.

Bijzonder Amsterdams stond er met een soort marktkraam.
Om alle spullen van Bijzonder Amsterdams te laten zien.
En om deze prachtige spullen te verkopen.
Zoals het fantastische servies De ziel van de maker.
En alle mooie meubels van de Houtwerkplaats.
Die meubels zijn gemaakt van oud hout.
En dat hout wordt weer opnieuw gebruikt.
Er was natuurlijk nog veel meer leuks te zien.

De beurs was een groot succes voor Bijzonder Amsterdams.
De makers kregen veel leuke reacties en complimenten.
En er zijn veel spullen verkocht.
Meer mensen kennen nu de naam Bijzonder Amsterdams.
Ook werden er leuke foto’s gemaakt.
Hier zie je er een paar. 

Wil jij ook de bijzondere spullen zien  
van Bijzonder Amsterdams? 
Kom langs bij de Zwanenburgwal.
Wij zitten op nummer 206.

Luuk Geerts maakt ter plekke krukjes
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Ik zOEk cONtact clIëNtENraaD Vgz
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Wil je reageren op de advertentie van Dylan of Mohamed:  
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.

Hoi mijn naam is Dylan.
Ik ben 26 jaar. 
En woon zelfstandig in Amsterdam West.
Doordeweeks werk ik in de Albert Heijn.
En in het weekend doe ik graag leuke dingen.
Mijn hobby’s zijn uitgaan en koken.
En reizen en afspreken met vrienden.
Ik ga regelmatig weg met de auto. 
Auto rijden vind ik heel erg leuk. 
Ik ben op zoek naar een leuke meid.
Voor een vaste relatie. 
Groet, Dylan

Ik ben Mohamed. 
En ik ben 34 jaar.
Ik woon in de Borgloonstraat.
Dat is Amsterdam Nieuw West.
Ik woon zelfstandig.
Met steun van mijn begeleiding.
Ik ben rustig, vriendelijk en behulpzaam.
Mijn hobby’s zijn uitgaan, de stad in gaan.
Lekker wandelen en naar de bioscoop.
Ik ben op zoek naar een vriendin.
Om in de toekomst mee samen te wonen.
Heb je interesse? Reageer dan snel.
Groetjes, Mohamed.

 

SAMENWERKINg MET HET DAgELIJKS BESTuuR 
Cordaan wil de raad meer betrekken.
Bij de cliënten medezeggenschap van Cordaan.
En deed de raad daarom een voorstel.
Over hoe cliëntenraad VGZ kan meedoen.
Met de Centrale Cliëntenraad van Cordaan.
Er is daarna met de cliëntenraad VGZ afgesproken.
Dat het dagelijks bestuur van deze raad aanwezig is.
Bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur van  
de Centrale Cliëntenraad. 
De eerste keer was op 31 oktober 2018.

ADVIEZEN 
De Cliëntenraad VGZ bracht 2 ongevraagde adviezen uit:

1. Telefoongebruik medewerker  
Medewerkers van Cordaan kregen de Gedragscode thuis. 
De raad is teleurgesteld dat er geen afspraken in staan.
Over het telefoongebruik van medewerkers.
Omdat de leden van de raad zelf ervaren.
Dat privé telefoons nog steeds veel worden gebruikt.
De raad stuurde hierover een brief aan de directie VGZ.

2. In Memoriam 
Een In Memoriam is een tekst.
Waarmee je een overledene herdenkt.
Cordaan vroeg de raad om hun mening.
Over het plaatsen van een In Memoriam. 
Van cliënten van Cordaan die zijn overleden. 
De raad vindt het gepast om dit in Corso te vermelden. 
Omdat cliënten vaak al heel lang bij Cordaan wonen.
Of al heel lang dagbesteding krijgen.
Hierdoor is met veel andere cliënten een band ontstaan.
De raad stuurde hierover een brief aan de directie VGZ.

ONS
De raad kreeg voorlichting over ONS.
ONS is het nieuwe elektronische cliënten dossier.
De raad kon op een scherm het nieuwe dossier zien. 
En kreeg via voorbeelden uitleg.
Ook konden de leden vragen stellen.
En zagen ze een filmpje.
Met uitleg over CarenZorgt.
En hoe dit werkt.

VERSTREKKINgENPAKKET
Het Verstrekkingenpakket VGZ is besproken in  
de directieraad. 
Er komt nog een formele adviesaanvraag naar de raad.
En er wordt een nieuw Verstrekkingenpakket boekje  
gemaakt.
De raad kon kiezen wat er in het boekje komt te staan. 
Of cliënten moeten worden aangesproken met u of jij.
Na overleg besloot de raad om u voor te stellen. 
Onder andere omdat je niet weet wie je aanspreekt.

VERSLAg CENTRALE CLIëNTENRAAD CORDAAN 
De raad vindt dat het verslag erg veel moeilijke taal bevat. 
Zij wil liever een versie die leesbaar is. 
En alleen de informatie die nodig is.

De raad sprak verder over:
• de vertegenwoordiging van hun achterban.
• het project In één Keer Goed.
• het vertrek van Yvonne Wilders.
• De jaarplannen van LVB Plus en Life Wise. 
• ABC Date

BEZOEK EELCO DAMEN
Eelco kwam afscheid nemen  
van de raad.
Hij wenst de raad een goede  
toekomst toe.
En zegt dat iedereen zijn mening 
moet blijven geven.

MILES NEEMT AFSCHEID 
Miles stopt met zijn werk voor  
de Centrale Cliëntenraad VGZ.
Hij gaat een koksopleiding volgen.

De Centrale Cliëntenraad VGZ 
wenst Miles veel succes.
En bedankt hem voor zijn  
jarenlange inzet!
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DE ElzEN 35 jaar!
De Elzen is een fijn dagcentrum in Nieuw-West.
Het dagcentrum De Elzen bestaat 35 jaar.
genoeg reden om een mooi feest te vieren.
Samen met alle cliënten en hun familie.
En met alle medewerkers en oud-medewerkers.

Alles was feestelijk versierd met ballonnen en slingers.
Er was een markt met de spullen die ze bij De Elzen maken.
En er hingen een heleboel foto’s van vroeger.
Alle jubilarissen kregen een beeldje met een duim omhoog.
En ook de feestcommissie werd in het zonnetje gezet.
Met mooie woorden en een bos bloemen.
Er werd deze dag vrolijk gedanst en gezongen.
Het hele team zong samen Het Elzenlied.
En Clown Joep was er om de boel nog meer op te vrolijken.
De Elzen kijkt terug op een geweldige dag.
Iedereen heeft er van genoten.

fEEstcOmmIssIE krIjgt BlOEmEN rON wErkt al 40 jaar BIj cOrDaaN HEt tEam zINgt HEt ElzENlIED NOg mEEr mOOIE spUllEN fOtO’s VaN VrOEgEr

markt mEt mOOIE spUllEN

NOra, aNja EN lIam VIErEN fEEst

aNja EN mIEkE IN gEsprEk DaNIël EN zIjN mOEDEr HEBBEN prEt arjUN, stEpHaNIE EN rEffErtY OOk EEN VrOlIjkE clOwN jOEp BElkIz EN rIcHENElla mEt tElEfOON tamara DaNst mEt Haar mOEDEr   



Dit is mijn werk14 Dit is mijn werk 15

DE BUrEN Is EEN NIEUwE wErkplEk DaNIEllE NEEmt DE BEstEllINg Op 

jOël wEEgt kOEkjEs jOël sErVEErt DE BrOODjEs

jE kUNt lEkkEr EtEN BIj DE BUrEN DaNIEllE rUImt DE afwas Op

EVEN paUzEjOël rEkENt af

Danielle en Joël werken bij De Buren. 
De Buren is een lunchroom van Cordaan. 
Het zit op allerlei plekken in de stad. 
Deze lunchroom is in West.
Op de Saskia van uijlenburgkade.  
En je kunt er heel lekker eten.  
Het restaurant is nog nieuw.
En prachtig ingericht met spullen van Cordaan. 
Er komen mensen uit de buurt.
En toeristen die in de hotels logeren. 
 
Danielle vertelt: Mijn werk is de was doen.
En koken, afwassen en mensen bedienen. 
Ook praat ik met de mensen. 
En ik verzorg de lunch.
Ik maak broodjes, koekjes en taart.
Bananenbrood en smoothies.
En soep, salade en thee en koffie. 
Ik vouw ook de was op.
De theedoeken en schortjes. 
En ik pak koekjes in.

Ik wil nog veel meer leren.
Het is leuk in De Buren. 
De mensen uit de buurt komen hier. 
En ik vind het hier mooi. 
Koken vind ik het leukst. 
Dat doe ik met een recept. 
Ik kan een klein beetje lezen. 
Afrekenen kan ik nog niet. 
De mensen zijn hier aardig. 

Joël: Ik liep eerst een jaar stage.
En werk nu echt voor Cordaan. 
Al 1 jaar en een paar maanden. 
Ik sta veel achter de bar. 
En help de gasten in de lunchroom. 
Ik neem vooral de bestellingen op.
Die geef ik aan de keuken door. 
En 1 keer in de week werk ik ook ‘s avonds. 
Ik help de klanten.
En zorg dat het restaurant er goed uit ziet.
Met genoeg suiker, melk en lepeltjes op tafel. 
Het is hier een hele leuke plek om te werken. 

We krijgen allerlei soorten mensen. 
Wij bezorgen ze een leuke dag met lekker eten. 
Direct hierachter heb je het World Fashion hotel.
En het Bastion hotel en nog een hotel. 
Er zijn hier dus ook veel toeristen. 
Je moet dan wel een beetje Engels praten. 
We zitten een beetje op een dooie hoek.
Maar zijn eigenlijk best goed bereikbaar. 
Het Surinameplein is hier vlakbij. 

Binnenkort krijgen we een foodtruck. 
Ik ga buiten in de truck werken. 
Eerst samen met iemand en later alleen. 
Ik sta een eindje verderop. 
En ben dan meer op mezelf. 
Daar word ik hopelijk nog zelfstandiger van. 

wErkEN BIj DE BUrEN



agENDa Het jaar 2018 zat vol leuke activiteiten.
In 2019 is er ook weer van alles te doen.
Lees er hier meer over.

  

wat? kOstEN?waNNEEr?

prIsma: UItstapjEs 2019
Heb je een rolstoel? Of ben je slecht ter been? Neem dan contact op met Prisma om te overleggen of er plek is.

gLOW gOLF Zaterdag 16 februari € 18,-
glowgolf is minigolf binnen in een hal.  van 13.30 tot 16.00 uur  met Stadspas: € 9,-
Waar allerlei lichtjes zorgen voor een gezellige sfeer. 
Aanmelden: voor dinsdag 29 januari
   
BOWLEN BIJ KNIJN BOWLINg Zondag 10 maart   € 15,-
Bowlen is gezellig en sportief.  van 15.00 uur tot 17.30 uur met drankje en hapje
Je bowlt met 6 anderen samen op een baan.   met Stadspas: € 7,50
Aanmelden: voor dinsdag 19 februari

SPOORWEgMuSEuM Vrijdag 22 maart   € 57,50
Naar het Spoorwegmuseum in utrecht. van 10.30 uur tot 17.00 uur  
Om te genieten van een wereld van de treinen. 
Aanmelden: voor dinsdag 26 februari
  
DANSVOORSTELLINg DEJA Vu EN VERDER Maandag 8 april    € 17,50
Kom kijken naar de dansvoorstelling van Cardiac Output. van 19.00 uur tot 22.00 uur  met drankje
Het is in de Schouwburg Amstelveen.
Aanmelden voor: dinsdag 19 maart
  
BEZOEK AAN JOHAN CRuIJFF ARENA   Zaterdag 27 april    € 20,- 
Neem een kijkje achter de schermen bij de Johan Cruijff Arena.   om 11.00 uur met Stadspas: € 10,-
Een gids vertelt je van alles over het stadion en over Ajax.    
Aanmelden voor: dinsdag 26 maart

Wil je graag mee? Of meer weten? ga naar de website www.stichtingprisma.nl. Kijk bij uitstapjes!

lEBEllE wINt EEN prIjs
Theatergroep LeBelle won de diversiteitsaward 2018 van SIgRA.
Met hun voorstelling Huiskamerpost in De Buitenhof.
LeBelle, van harte gefeliciteerd met jullie prijs!
Hier zie je een foto van de prijsuitreiking.

cOrsO wENst allE clIëNtEN EN HUN VErwaNtEN 
EEN gElUkkIg EN gEzOND 2019

aNtON’s HOllaNDsE aVOND
Anton Verwindt is vrijwilliger bij voetbalvereniging SDZ.
Hij regelde een Hollandse Avond in sociëteit Sexyland.
De avond was voor een goed doel.
De hele opbrengst ging naar het g-team van SDZ.

Anton’s Hollandse Avond was een avond.
Vol Hollandse meezingers, haring en bitterballen.
En vooral gezelligheid voor iedereen.
Anton zong zelf liedjes van André Hazes.
En er waren ook andere artiesten aanwezig.
Om de sterren van de hemel te zingen.


