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Oproep voor Mijn vrije tijd

Heb jij een leuke of bijzondere hobby?
en wil je hierover vertellen in de Corso?

Stuur dan een e-mail naar de redactie:
Corso@cordaan.nl

Laat ons weten wat jouw hobby is.
En hoe we je kunnen bereiken.
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Het vertrek
Dinsdag 26 november. 
Het is zover.
Vandaag gaan wij naar Maak de droom waar. 
We wachten op de bus.
Iedereen heeft er zin in.
We gaan met een dubbeldekker.
Van Amsterdam naar Utrecht.

De chauffeur maakt een grap:
Ik ga ook zingen. Heel hard.
Dus niet naast mij staan.
Want dan krijg je pijn aan je oren.
Iedereen in de bus moet hard lachen.

We zIjN er
De zaal is mooi en heel groot.
We zitten op de tribune.
Het podium kunnen we goed zien. 

Daar komt One, Two, Trio.
We doen allemaal de Hoki Poki. 
Daarna komt Jannes.
De hele zaal doet de Wave.
En er waren nog veel meer optredens! 

De grOte klappers
Toen kwamen Wolter Kroes, Thomas Berge. 
En de enige echte Frans Bauer!

Bonny en Gary van Wimpie en de Domino’s.
Mochten ook op het podium.
Bonny zong samen met Wolter Kroes een lied.
Een Sinterklaaslied.
Iedereen zong vrolijk mee.

Het was een geweldig feest!
We hebben nu al zin in volgend jaar. 

Maak De DrOOM Waar
Maak de droom waar is een groot feest.
Voor wel 10.000 mensen!
Het is 1 keer per jaar in Utrecht.
Beroemde zangers treden op.

Dit jaar: 
Jannes, Thomas Berge, Wolter Kroes en Frans Bauer.

Ook Corso was erbij.

WIMpIes ON tOUr
Wimpie en de Domino’s waren op tournee in Frankrijk! 
Met een echte Wimpies bus.
En met Dieuwertje Blok, en gastoptredens van Kenny B. en Nick en Simon.   
Hoe dat was? Dat kun je zien in een bijzondere documentaire op tv.
Kijk je ook? 
Maandag 30 december tot en met vrijdag 3 januari van 19.00 - 19.45 uur op NPO1.
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IN De staD aMsterDaMCOrsO IN 2020 

Voor de rubriek ‘In de stad Amsterdam’ gingen wij  
dit keer op bezoek bij Elly (72). 
Zij woont al 10 jaar op de Borgerstraat in  
Amsterdam-West.

De Borgerstraat bevalt mij goed. 
Ik heb het gezellig met mijn buren Piet en Myrna.
Deze grote kamer heb ik helemaal voor mezelf.
Beneden is het vaak heel erg druk.
Daarom eet ik hier liever in mijn eentje.
Wat ik verder allemaal doe?
Lekker televisie kijken of naar een goede film.

Maar ik kom ook graag buiten!
Ik ben namelijk dol op wandelen en winkelen.
Dat kan in de Kinkerbuurt natuurlijk prima.
En vergeet de Ten Katemarkt niet!
Daar verkopen ze heerlijke dadels en kaas.
Jammer genoeg mag ik daar niet meer zoveel van eten.
Dat is niet goed voor mijn gezondheid.

Wandelen gaat niet meer zo makkelijk als vroeger.
Ik ben een tijdje geleden gevallen.
Daardoor moest ik aan mijn heup geopereerd worden.
Gelukkig heb ik sinds kort een rollator.
Daarmee kan ik weer een stuk makkelijker bewegen.
Ik kan nu dus ook weer lekker naar buiten.

Ik ben gek op uitstapjes.
Naar de Huishoudbeurs of naar de kermis in Zaandam.
Dan loop ik de hele dag met een lach op mijn gezicht.
Van de kermis kan ik echt genieten.
Ik kan heel goed blik gooien en eendjes vangen.
Dus ik ga elk jaar met een grote tas met knuffels  
naar huis.
Die krijgen dan een mooi plekje op mijn kamer.

Amsterdam is een mooie stad.
Maar het is wel erg druk.
Mensen schreeuwen soms ook zo hard. 
Daar houd ik niet van.
Geef mij maar de rust van mijn kamer.
Dan kan ik lekker terugdenken aan mijn vakantie.
Wat was dat leuk zeg!
We hebben zes dagen gevaren met een hele grote boot.
We werden zo goed verzorgd.
Ik heb zelfs nog even lekker staan swingen  
op de dansvloer.
Dat was lang geleden!

Met elly
De Corso wordt nog leuker in 2020!
Samen met de Cliëntenraad heeft  
redactie Corso vergaderd.
Over de Corso’s van volgend jaar.
Over waar de lezer graag over wil lezen.
In 2020 krijgt elke Corso daarom  
een eigen thema.

Wat belangrijk is.
De Corso blijft dezelfde vorm houden.
En hetzelfde papier.
Maar ook dezelfde onderwerpen.
Zoals In de stad Amsterdam.
Ik zoek contact of Mijn vrije tijd.

Elke Corso vragen we ervaringsdeskundigen.
Maar ook andere experts.
Om iets over het thema te zeggen.
Ook de Cliëntenraad helpt mee.
Om mooie, leuke en interessante Corso’s te maken.

Deze thema’s komen volgend jaar aan bod:
Corso 1: Fit en gezond
Corso 2: Amsterdam
Corso 3: Liefde en relaties
Corso 4: Helden en idolen

Weet jij veel over een van deze thema’s?
Wil je meedenken of heb je een vraag?
Stuur dan een berichtje naar de redactie:
Corso@cordaan.nl

leren bij de academie voor zelfstandigheid in december en januari
Wat wil jij leren? Bij 5 aanmeldingen starten we een nieuwe training. Overal in Amsterdam.  
Als er genoeg deelnemers zijn in jouw buurt, komen de trainers naar je toe.

WIE BEN IK EN WIE KEN IK 4 lessen op woensdagen van  Kastanjehof, Amsterdam Oost
Iedereen wil graag contact met andere mensen. Hoe pak jij  15.00 tot 16.30 uur 
dat aan? In de training leer je welke manier bij jou past.  Kennismaking op 18 december 
We doen speelse oefeningen en leren van elkaar. START: woensdag 8 januari
 
REKENEN MET gELD 4 lessen op maandagen van  Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost
Ken je de waarde van munten en briefgeld? Wat moet je betalen  15.00 tot 17.00 uur 
en hoeveel krijg je dan terug? In deze training leer je contant  START: maandag 6 januari  
te betalen met je eigen geld.  
  
OMgAAN MET gELD 6 lessen op dinsdagen van   Stadsdeel Amsterdam West
Hoe zorg je dat je niet meer geld uitgeeft dan je te besteden hebt?  15.00 tot 17.00 uur (De Boeg of een andere plek) 
In deze training leer je zoveel mogelijk je eigen geld te beheren. START: dinsdag 14 januari 

Wil je meer weten? Of aanmelden? Bel met Nelleke (06 144 54 073) of Sumitra (06 277 44 515), avza@cordaan.nl.

Wat? WaNNeer? Waar?



Just werkt bij de Makro.
In het magazijn.
Hij beveiligt producten en werkt soms op de groenteafdeling.
Als Just niet aan het zingen is tenminste.
Want tijdens het werk zet hij altijd de radio aan.
Lekker hard als het even kan.   
Uit volle borst zingt Just mee met de liedjes. 
Engelse liedjes, maar vooral Nederlandstalige.
Hij kent alle Nederlandse liedjes uit zijn hoofd.

Debora werkt ook in het magazijn.
Zij is begeleider. 
Debora zingt zelf ook, 
En ze treedt op.
Toen Deborah Just hoorde zingen, heeft ze geluisterd:
Dat klonk mooi!
Debora kreeg een goed idee.
Ze vroeg aan Just of hij samen met haar wilde optreden.

En daar stonden ze.
Tijdens de kostuumavond in de Makro.
Op deze speciale avond wordt nette kleding verkocht.

De Corso kreeg een uitnodiging om ook te komen.
En wat was het leuk!
Just en Debora samen aan het zingen.
Met Nol op de piano.

“Alles is liefde” van BLØF klonk door de hele winkel.
Het was zo mooi dat het publiek het nog een keer  
wilde horen!
En dus hebben ze het liedje 2 keer gezongen. 

Zo wordt werken echt een feestje!  
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MIjN vrIje tIjDfeestje vaN je Werk
DaNNy Is gek Op spOrt

Hij heeft van zijn hobby ook zijn werk gemaakt.

Ik zit op voetbal bij Only Friends.
Dat doe ik al heel lang.
Mijn vader geeft keepers training.
En hij is assistent trainer.

Ik ben keeper en aanvoerder.
Soms ben ik ook achter in het veld.
Dan speel ik als verdediger.
Wedstrijden speel ik op zaterdag.
En op woensdagavond train ik.
Behalve als Ajax moet spelen.
Dan trainen we op de maandagavond.
Ajax is mijn club.
Ik heb samen met mijn zus een seizoenskaart.
We gaan om en om naar de thuiswedstrijden kijken.

Ik speel nu in het G3 team van Only Friends.
Je hebt daar 5 teams.
Het selectie team en de teams G1 tot en met G5.
Wij zijn al 2 keer kampioen geworden.
Maar dit seizoen gaat het niet zo goed.
We hebben 2 wedstrijden gewonnen.
1 keer gelijk gespeeld en de rest verloren.
Ik had mijn duim gekneusd.
Daardoor kon ik twee weken niet keepen.

Op de dinsdag werk ik bij Sportclub Cordaan.
Als assistent begeleider bij Robin.
Ik zet alles klaar voor de spelletjes.
En als het mooi weer is, pakken we de fietsen.
Ik help ook vaak bij het bimmen op muziek.
Daarbij beweeg je met een balletje over je lichaam.
Het lijkt dan net alsof je de muziek kunt voelen.

Op dinsdagochtend help ik in Osdorp.
Daar doen we bewegen op de stoel.
Dat is voor oudere mensen.
Ik vind het heel leuk om sportles te geven.
En om zelf met de bal te spelen.

Wil jij ook graag sporten bij Sportclub Cordaan?
Vraag om informatie bij de begeleiding.
Of kijk op de website: www.cordaan.nl/sportclub.
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Ik zOek CONtaCt ClIëNteNraaD vgz
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Wil je reageren op de advertentie van Andre 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.

Hoi, Ik ben Andre en ik ben 45 jaar. 
Ik woon begeleid zelfstandig in Amsterdam Noord.
Mijn hobby’s zijn vissen, badminton, computer 
spelletjes en lekker buiten zijn.
Nog niet zo lang geleden heb ik een nieuwe scooter 
gekocht.
En dat is eigenlijk mijn grootste hobby.
Ik vind het leuk om ergens naar toe te rijden.
Mijn werk is op een paarden pensionstal in Den Ilp.

Ik ben op zoek naar een leuke, lieve rustige dame 
voor een vaste relatie.
Hou je ook van gezelligheid en leuke dingen doen? 
Reageer dan op mijn advertentie.
Ik hoop dat we dan binnenkort samen op de scooter 
leuke dingen kunnen gaan doen.

Groeten Andre

Hallo, ik heet Marga Jansen en ben 56 jaar oud.
Ik woon op de Gerrie Knetemannlaan in Amsterdam 
West. 

Ik ben erg slechtziend.
Ik ben op zoek naar een vriendin (vriendschappelijk) 
die ook van gezelligheid houdt.

Wil jij met mij kletsen, winkelen of koffie drinken?
Ik loop met een blindenstok en geef jou dan een arm.
Jij moet iemand zijn die goed oplet in het verkeer.
Maar behandel mij a.u.b. niet als een kind.

Ik kijk er naar uit!

Heel veel groetjes van Marga

NOtUleN ClIëNteNraaD vgz

Dagbesteding
In oktober kwam Gerda van der Meer 
in de cliëntenraad.
Gerda is directeur van werk en  
dagbesteding.

We spraken over medewerkers die privételefoons  
gebruiken onder werktijd.
Directie en cliëntenraad willen een brief naar alle  
medewerkers sturen.
Met regels over het gebruik van telefoons op het werk. 
Met Gerda spraken we ook over vrijwilligersvergoeding.
Over de drukte in dagcentrum Gaasperdam.
En over de plannen voor West-End. 

Verhuizingen
In oktober kwam ook Godfried langs. 
Met hem spraken we over  
vergoedingen voor verplichte  
verhuizing.

Afspraken hierover lees je in het Verstrekkingenpakket 
VGZ/GGZ 2019.
https://www.cordaan.nl/verstrekkingenpakket-GGZ-VGZ

Vragen over Sleewijkstraat en De Rank kan Godfried  
nog niet beantwoorden.
Er komt een plan voor deze gebouwen. 
Dat is er nu nog niet.
De verhuizing van d’ Oude Raai ging dit jaar niet goed.
Godfried belooft dat zo’n grote verhuizing voortaan  
eerst met de cliëntenraad wordt besproken.

Godfried vertelde ook over de buurtkeuken  
in Gaasperdam.
Dat is een groot succes.

Landlust en Klarenbeek
Bas van Andel is manager. 
Hij vroeg advies over Landlust  
en Klarenbeek.
Daar gaan dingen veranderen.

In Amsterdam willen veel cliënten dagbesteding. 
Maar er is niet genoeg plek. 
Op Landlust is veel ruimte binnen.
Cordaan wil groen werk van Landlust verplaatsen 
naar Klarenbeek.
Dan komen er meer plekken vrij voor mensen 
die binnen werken.  
Wie buiten wil werken kan naar Klarenbeek.

De raad vindt de veranderingen positief, maar heeft 
wel vragen.
Hoeveel cliënten mogen maximaal op Landlust?
Mogen cliënten zelf kiezen? 
Bas zegt: dat mag.
Bas zegt: deze week informeren we de cliënten. 
Gaby zegt dat dit eigenlijk niet kan. 
Want eerst gaat de cliëntenraad advies geven.

Nog meer punten:
•  Rondvaartboot de Ilje is niet meer van Cordaan. 

Cordaan mag er nog wel 20 keer per jaar mee varen.
•  De cliëntenraad gaat meewerken aan de Corso.
•  De Keienbergweg is open.  

Met de Houtwerkplaats, Transtech, Licht Industrieel 
Werk en ICT. 

Wil je meer weten over een van de onderwerpen?  
Heb je een vraag aan de cliëntenraad?  
Stuur dan een e-mail naar:  
clientenraadvgz@cordaan.nl 
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DIereNDOk 25 jaar!
Het Dierendok is een prachtige kinderboerderij 
Bij De Werf in Amsterdam Noord.

De mensen werken hier meestal buiten.
Het werk bestaat uit hokken uitmesten, 
stro strooien en de dieren verzorgen.
Soms regent het.
Dan worden er binnen leuke activiteiten gedaan.
Bijvoorbeeld tekenen en kleuren.

De kinderboerderij bestaat dit jaar 25 jaar.
Een goede reden om feest te vieren!

Kees & Koos gaven het mooie theater optreden  
‘De Ridders’.
Er waren ridders, torens, paarden en zwaarden. 
En er was heel veel speelplezier voor de kinderen.

Ook was er een kleurwedstrijd.

John, Rafaël, Johnnie, Jaap, Robert en Eric 
werken allemaal graag bij het Dierendok.
Jaap en Eric vinden hier alles leuk om te doen. 
Jaap voert de kippen en de geiten. 
En hij maakt hokken schoon. 

Rafaël geeft de varkens eten en water. 
Maar ook de paarden Troy en Saartje en  
de kleine pony Ellie. 

Johnnie werkt ook al lang bij het Dierendok. 
Hij vindt de paarden het leukst. 
Met varken Knorretje vind ik het minder leuk  
zegt hij. 
Want die kan soms bijten.

John zorgt altijd dat iedereen op tijd koffie en  
thee krijgt.
En daarna doet hij de afwas.

jaap Maakt Het HOk vaN De  
vOgels sCHOON

trOy Het paarD Heeft DOrstDe kIppeN WOrDeN ONtWOrMD.
Dat zOrgt ervOOr Dat zIj NIet
zIek WOrDeN

OpletteN Dat ze NIet Het HOk  
UIt lOpeN

trOy eN ellIe IN De DIereNWeIDe eveN De geItjes aaIeN

De rIDDers IN aCtIe

jOHNNIe rUIMt vaNDaag  
De pOepjes vaN De DIereN Op

De pOepjes gaaN IN De krUIWageN rafael zOrgt Dat De Mest gOeD IN 
De bak kOMt. Mest Is pOep Met strO.

kNOrretje, Het kleINe varkeN jaNtje, Het grOte varkeN jOHN zOrgt vOOr De kOffIe eN tHee De jONkvrOUW vaN Het kasteel eeN leUke kleUrplaat 
OM IN te kleUreN
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IeDere Dag frIsse HaNDDOekeN vOUWeN WaIkIN Met De lINNeNkar

sHaNICe rUIMt De afWasMaCHINe IN vUIlNIszakkeN eN WasMaNDeN legeN

beDDeN OpMakeN HOOrt OOk bIj Het Werk sHaNICe kOOkt eeN lekkere MaaltIjD

OpDraCHteN MakeN HOOrt bIj Het lereNONtbIjt MakeN Is eeN preCIes Werkje

Shanice en Waikin werken in de Marius Meijboom.
Ze willen woonhulp worden.
Dat kan door leren in de praktijk.
Praktijk betekent: gewoon doen! 
En blijven oefenen, samen met een begeleider. 
Je wordt dan steeds een beetje beter.  
Tot je alles kan.
Dan krijg je een certificaat. 

Waikin werkte eerst in de horeca bij De Buren. 
Hij heeft al certificaten. Bijvoorbeeld voor gastheer. 
Hij is pas 5 weken in de Marius Meijboom.
Waikin werkt op groep wit.  
Hij vertelt: Collega’s hebben het te druk, die kunnen  
niet alles doen. 
Daarom helpen woonhulpen.
Met bedden opmaken bijvoorbeeld.  
En pyjama’s klaar leggen. 
Wasje draaien.  
En linnengoed, handdoeken, washandjes opruimen.
Het is best wel veel! Het is even wennen.
En zoeken naar hoe alles hier werkt.
Shanice zegt: Ik kan niet zo goed berekenen.  
Maar in de praktijk ben ik wel goed!
Shanice werkt op groep geel. 
Wat doe je daar allemaal?
Eerst ontbijt maken voor cliënten. 
Samen eten. En ze wegbrengen naar de dagopvang.
Het is lekker voor cliënten om buiten te zijn.
Even een frisse neus halen!
Daarna is het tijd voor huishoudelijke zorg. 
Schoonmaken, dingen klaarzetten.
En koken voor de avondmaaltijd. 
De Marius Meijboom is een nieuw gebouw. 
Dat gebouw staat in IJburg.

Er zijn zes groepen. Op elke groep werkt 1 woonhulp.
In iedere groep wonen zes cliënten.
De meeste bewoners hebben een meervoudige  
beperking. 
Veel bewoners van de Marius Meijboom kunnen niet 
lopen. En ook niet praten.
Shanice zegt: ‘Ik ben best wel wat gewend van school.
Maar toch denk ik soms: he, hoe kan dat? Wat is dat 
nou?
De bewoners praten niet. 
Zij hebben hun eigen manier van dingen aangeven.
Ik zie wel dat er wat aan de hand is.  
Maar wat? Geen idee.
Een cliënt is een beetje ongeduldig. Hij wil meteen weg. 
Dan moet je uitzoeken wat er aan de hand is. 
Waikin: Dat is soms wel lastig. Als mensen niet praten. 
En sommigen zijn boeffies. 
Maar het is dankbaar werk.  
Omdat je mensen kunt helpen. 
Van een bewoner kreeg ik meteen een handkus!
Shanice: Het is fijn om dit te doen.
Als ze niks kunnen, dan kan je ze helpen.

En hoe gaat het met collega’s? 
Shanice: Ik kan goed samenwerken met de collega’s. 
Waikin: We kunnen goed door 1 deur. 
En als ik twijfel, kan ik altijd even vragen.
Het is hier heel leuk. En er zijn nog mensen nodig. 
Voor groep groen bijvoorbeeld.

Wil je werken en leren als woonhulp?  
Kom dan werken bij de Marius Meijboom!
werk-dagbesteding@cordaan.nl 

MarIUs MeIjbOOM 



ageNDa
De grOte sUrINaMe teNtOONstellINg
We lopen samen door de tentoonstelling en je krijgt uitleg  
over de voorwerpen.
Er zijn beelden en voorwerpen uit en over Suriname.
Je leert nog meer over de geschiedenis van het land  
en de inwoners Suriname. 
Na afloop van ons bezoek drinken we gezellig samen een drankje.

WANNEER
Zaterdag 18 januari van 13.30 uur - 17.30 uur

WAAR
De Nieuwe Kerk, Amsterdam

KOSTEN
Normaal: € 23,00, entree + drankje. Met stadspas: € 11,50
Heb je een Museumjaarkaart?  
Dan betaal je voor dit uitstapje: € 6,50

AANMELDEN:
Aanmelden vóór donderdag 8 januari.

  

Wat? kOsteN?WaNNeer?

prIsMa UItstapjes 2020
Heb je een rolstoel? Of ben je slecht ter been? Neem dan contact op met Prisma om te overleggen of er plek is.

JEU DE BOULES SPELEN Zondag 26 januari € 14,00
Samen spelen we het spel jeu de boules. Dit is een bekend spel  14.00  uur - 16.30 uur Met Stadspas: € 7,00 
uit Frankrijk. Weet je niet hoe dit spel gaat? geen probleem,  
je krijgt ook uitleg. Na het spel drinken we een drankje en   Entree, hapje en drankje 
eten we een hapje.
Aanmelden: vóór donderdag 16 januari
 
MADAM TUSSAUDS Zaterdag 15 februari  € 14,00
Altijd al eens binnen willen kijken bij Madame Tussauds?  14.00  uur - 17.30 uur Met Stadspas: € 7,00 
Lekker door het wassenbeelden museum lopen en genieten.     
Ontmoet popsterren als Justin Bieber en Lady gaga.   Entree en drankje 
Of Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. ga met jouw  
idolen en op de foto! De wassenbeelden zijn net echt.  
Aanmelden: vóór donderdag 30 januari  
  
MUSEUM BEELD EN gELUID Zaterdag 14 maart   € 38,50
ga je mee naar het Museum voor Beeld en geluid in Hilversum? 11.00  uur - 17.30 uur  Met museumjaarkaart: € 
Er is veel te doen en te zien. Plof neer in de Media Lounge,   € 21,00 
kijk en luister film, televisie en radio. Speel een presentator na,  
acteer in Flikken Maastricht. Of doe een optreden. Jij bent   Entree, treinkaartje,  
de ster! Zit je liever achter de schermen? Dan doe je de regie   lunchpakket en drankje 
of de lichtshow. 
Aanmelden: vóór zondag 16 februari

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

COrsO WeNst IeDereeN eeN gelUkkIg eN gezOND 2020


