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Helden en idolen
 
Helden zijn mensen die elkaar 
helpen en goede steun geven.
Je bent een held als je mensen 
helpt waar het nodig is.
Elkaar steunt.  
Respect hebt voor elkaar.

Idolen gaat meer over: wat vind je leuk?
Martin Garrix is mijn idool. De beste DJ.
Ik hoorde hem op YouTube, en vond het meteen goed.
Zelf draai ik ook. Hiphop, house, R&B, van alles.
Feestjes kunnen nu helaas niet doorgaan.
Maar ik plan een groot feest voor na corona.
Dan gaat het over eenzaamheid en vriendschap. 

Wat ik de Corso-lezer wil meegeven is dit:
Ga goed om met idolen.  
Met veel respect naar anderen. 
Geef elkaar de ruimte.
Trap niemand de grond in. 
Help elkaar waar het nodig is.
Dan ben je vanzelf een held!

Richard Knaap 
Gastredacteur Corso



4 André Hazes

Gianni woont op De Werf in Amsterdam Noord.
Daar kent iedereen hem.
De mensen van De Werf,
Mensen uit de buurt,
Zelfs de visboer weet wie Gianni is.

 

ANDRÉ HAZES

Velen hebben hem weleens zien optreden. 
Als André Hazes.
Met dezelfde hoed, sjaal, shirt, broek en schoenen.
Want André Hazes is Gianni’s grote idool.
En net als André, kan Gianni goed zingen.
Gianni kent al zijn nummers. 

Wat vind je zo leuk aan André Hazes?
Gianni: Hij heeft een goede stem. 
En op de bruiloft van mijn moeder,
Zong mijn opa een liedje van André Hazes.
Daarom vind ik André Hazes zo leuk. 

Wat is jouw lievelingsnummer?
Gianni: “Waarom”.
Gianni zingt een stukje:
Waarom, zeg mij Waarom?
Ben ik alleen en altijd eenzaam?
Waarom, zeg mij Waarom?
Noemt niemand mij eens bij mijn voornaam?
Het klinkt prachtig! 

Gianni vertelt:
Bijna elk jaar ga ik naar Holland zingt Hazes.
Dat is een groot feest in de Ziggo Dome. 
Zelf treed ik op bij feestjes. 
Zoals bij de Barbecue, het Kerstdiner,
Op de Zondagssoos en Sterren op het Podium. 
Ik zing ook bij muziektherapie met Lucas.
En ik zing André Hazes onder de douche. 
Dat doet me goed. 

Een paar jaar geleden is Gianni’s wens uitgekomen:
Een optreden samen met Mokum4Life.
Dat is een look-a-like van Andre Hazes.
De hele buurt kwam kijken.
En ook de visboer was er met zijn kraam. 
Het was een groot feest! 

Maurits woont op de Senecastraat.
Hij houdt van superhelden.
Al vanaf dat hij een kind was. 
En dat is al heel lang,
want Maurits is nu 50 jaar. 

Op de foto heeft Maurits zijn Zorro pak aan.
Die draagt hij met Carnaval en Halloween. 
Maar ook als het geen speciale dag is,
trekt Maurits graag een superhelden outfit aan.
Zoals zijn onesie (spreek je uit als: wansie)  
van Superman en Batman.
Dat zijn pyjama’s die uit 1 stuk bestaan.
Die zitten echt lekker.  

Wat vind je zo leuk aan superhelden?
Maurits vertelt: Dat ze mensen redden.
Ze redden kinderen en vangen boeven.
En ze zijn heel sterk.

Wie is jouw lievelingsheld?
Maurits: Spiderman.
Want hij redt mensen uit hoge gebouwen.
En vangt mensen met een groot spinnenweb.
Ook zijn pak vind ik mooi. 
Rood en blauw zijn mijn lievelingskleuren.  

Zelf traint Maurits met gewichten.
Om net zo sterk te worden als een superheld. 
Maar eigenlijk is Maurits al een held.
Want hij helpt graag andere mensen.
Net zoals superhelden. 
Maurits tilt zware boodschappen.

En bakt graag taarten.
Voor zijn vriendin bijvoorbeeld. 
Daar wordt iedereen blij van!

Superhelden 5
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IN DE STAD AMSTERDAMEEN HELD HEBBEN
NELIS WERELDBEROEMD!

Nelis woonde lang bij Cordaan. 
Eerst in de Jordaan. In de Elandsstraat bij de Platanen.
Nelis voelde zich er helemaal thuis. 
De Jordaan was echt zijn buurt. 
 

Helaas moest Nelis verhuizen. 
Het huis in de Elandsstraat werd oud.
Eerst woonde Nelis op De Werf,  
daarna op het Mulderplein in Oost.
Hij miste de Jordaan verschrikkelijk!
Dus iedere dag stapte hij in de tram of bus.
En ging hij naar zijn vertrouwde Jordaan.

Peter is een goeie vriend van Nelis. 
Hij is fotograaf. In de Jordaan.
Op een dag vroeg Nelis aan Peter:  
kun je me beroemd maken? 
Vanaf die dag nam Peter elke week een foto van Nelis.

Eerst Nelis helemaal alleen.
Nelis met een hoed op. Nelis met een ijsbeer. 
Nelis in een heel sjiek pak. Nelis met een regenponcho.
Altijd in de Hazenstraat.
Altijd in de Jordaan.

Op een dag schreef Peter naar bekende Nederlanders:
‘Wil je met Nelis op de foto? Pak dan nu je kans!’
En toen gebeurde het:
Wim Kok kwam langs. Bridget Maasland. Theo van Gogh.
Ruud Gullit. Wolter Kroes. Burgemeester Cohen. 
En nog veel meer! Iedereen wilde met Nelis op de foto.
Iedereen kende hem.
Nelis werd beroemd in Amsterdam en Nederland.

Er werd een boek gemaakt. Met foto’s van Nelis.
Burgemeester van Thijn kwam langs.
Hij gaf Nelis een ketting. 
En noemde hem ‘Burgemeester van de Hazenstraat’
De hele Jordaan vierde feest. 
Dries Roelvink en Imca Marina zongen.
Nelis reed die dag in een koets! 
En signeerde zijn boeken.

Nelis overleed in 2014. Hij was 73 jaar. 
Nelis heeft een bijzondere grafsteen.

Het Wapen van Amsterdam heeft drie kruizen. 
Op het graf staan er vier:
1 extra kruis erbij voor saamhorigheid. 
Dat betekent: bij elkaar horen en samen sterk zijn.  
Burgemeester Van der Laan onthulde de steen.
En zei hoe mooi het is als je de dingen samen doet. 
Zoals Nelis.

Peter kende Nelis al 20 jaar.
Hij zegt: Nelis was Nelis. Warm, oervriendelijk,  
een echte vriend. 
Hij was heel eenvoudig. 
Saamhorigheid, dat is waar Nelis voor stond. 
Die warmte kunnen we nu goed gebruiken.

Daarom lijkt het mij leuk om Nelis wereldberoemd  
te maken. 
Ook in het buitenland.
Tot kerst zet ik elke dag een foto van Nelis op Instagram.
En met kerst hoor je er een kerstverhaal over Nelis.

HELP JE MEE NELIS WERELDBEROEMD TE MAKEN?
Dan kan iedereen op de wereld genieten van Nelis.
En wordt de wereld daarmee een beetje mooier 
en warmer.
Volg, like en deel dan op Instagram!
@Nelisfamous  @nelisberoemd 

Veel mensen hebben een held of idool.
Ze maken je blij.  
Of je wilt van hun leren. 
Ze kunnen een voorbeeld voor jou zijn. 
En jou daardoor helpen om het beste  
uit jezelf te halen.

Zelf een held of idool worden?
Je hoeft niet beroemd te zijn om een idool te worden.
Je kan op veel manieren een held zijn:
Door iemand te helpen,
Door aardig te zijn, een goed doel te steunen
Of te blijven doorzetten. 
Je kan met kleine dingen, veel betekenen voor een ander.
En dat maakt jou een held!

TIPS VAN AFZAL SIDDIQUE

Afzal heeft al heel veel bekende mensen ontmoet.
Te veel om op te noemen.
In zijn huis heeft hij een kamer vol met foto’s.
Zijn eigen museum. 

Hoe ontmoet je bekende mensen?
Afzal vertelt: Het is heel moeilijk.
Ik ben er al jaren mee bezig.
Op internet zocht ik naar activiteiten 
waar bekende mensen kwamen. 
Daar ging ik dan vrijwilligerswerk doen. 
Ik vroeg aan de bekende mensen of zij op de foto wilden. 
Ze zeiden nooit nee. 

Met wie zou je nog graag op de foto willen?
Afzal: Met koningin Maxima. 
En de 3 prinsessen.
Ik heb Maxima uitgenodigd voor mijn verjaardag.
Ze kon niet komen.
Maar ik kreeg wel een brief!

LUKT HET NIET OM JOUW IDOOL TE ONTMOETEN?
Niet getreurd. Afzal gaf nog een tip:
Ga naar Madame Tussauds.
Daar staan beelden van beroemdheden.  
Ze zijn niet echt, maar lijken wel net echt.
En dat is ook leuk! 



Raad jij de held?
De antwoorden vind je onderaan pagina 11 van deze Corso. 
Probeer eerst zelf het goede antwoord te raden en kijk dan pas of je het goed hebt.  
Veel succes!
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MIJN VRIJE TIJDHELDENQUIZ

Kennen jullie Anton Verwindt al?
Anton is 37 jaar oud en woont in Parkhof bij Cordaan.
In zijn vrije tijd is hij vaak bij zijn voetbalclub: 
A.V.V. SDZ.
Anton is daar begeleider van het G-Team.
En af en toe trapt hij ook zelf een balletje mee.
Of Anton ook een voetbalheld heeft?
Jazeker! Dat is Davy Klaassen van Ajax en  
het Nederlands Elftal. 

Anton: Ja, Davy Klaassen is echt een goede voetballer!
Hij kan doelpunten maken en assists geven.
Een assist is een voorzet waaruit een doelpunt  
gemaakt wordt.
Davy Klaassen kan eigenlijk alles.
Als ik zelf speel, probeer ik hem ook na te doen.
Maar ik ben een ander soort voetballer.
Ik kan goed verdedigen. En keepen!
Ik zorg ervoor dat de tegenpartij niet kan scoren.
Weet je wie supergoed is in ons team?
Dat is Badouan van de Ottho Heldringstraat.

Ik ben ook coördinator van het G-Team.
Ik begeleid de spelers die bij ons voetballen.
Dat betekent dat ik veel dingen regel.
Ik heb bijvoorbeeld contact met de ouders.
En ik zorg dat de busjes er op tijd zijn.
Daarnaast help ik onze trainers Frank en Rutger.
Ik ben vaak op de club te vinden.
SDZ ligt langs de Transformatorweg in Amsterdam.

Helaas mogen wij vanwege corona geen wedstrijden spelen.
Maar we mogen nog wel trainen op woensdagavond.
Alleen dan wel in kleinere groepjes.
Dat is ook superleuk hoor.
Dan kan je lekker de bal overschieten.

KOM OOK VOETBALLEN IN HET G-TEAM VAN A.V.V. SDZ!

Wij zoeken nog nieuwe spelers voor ons G-Team!
Dus zit jij op het speciaal onderwijs?
Heb je een lichte verstandelijke beperking?
Ben je tussen de 10 en 20 jaar oud? 
En lijkt het je leuk om bij ons te komen voetballen?
Kom dan ook in het G-Team van A.V.V. SDZ!
Je kan hierover contact opnemen met Erik Bakker.
Telefoon: 06 100 866 45
E-mail: ebakker@teamsportservice.nl

WIE IS DEZE VLOGGER?
Geboren in: Hendrik-Ido-Ambacht
Jarig: 27 maart
Leeftijd: 25 jaar
Had ooit verkering met: Lil’ Kleine en 
voetballer Lars Veldwijk
Naam dochter: Zara-Lizy
Heeft nu een relatie met: Robbert Kroese
Beste vriend: Kaj Gorgels
Was ooit de vaste DJ van: Rapper Ronnie 
Flex
Veel te zien op: Youtube
Aantal volgers op Instagram: 1,2 miljoen!

WIE IS DEZE ZANGHELD? 
Geboren in: Wormerveer
Jarig: 24 december
Leeftijd: 51 jaar
Beroep: Feestartiest
Te herkennen aan: Zijn pretoogjes
Is bevriend met: Wimpie & De Domino’s!
Grootste prestatie: 5x een uitverkocht 
concert in Ahoy en Heineken Music Hall!
Brak door met het nummer: Laat me los
Grootste hit: Viva Hollandia!

OVER WELKE SPORTHELD  
HEBBEN WIJ HET HIER?
Lengte: 1,80 meter
Leeftijd: 23 jaar
Geboren in: Gorinchem
Woonplaats: Barcelona
Sport: Voetbal
Positie: Middenveld
Eerste voetbalclub: ASV Arkel
Is verliefd op: Mikky Kiemeney
Specialiteit: Dribbelen

V.L.N.R. BADOUAN, ANTON EN ISAAC 

VOETBALLEN IN HET G-TEAM 

WELKE SUPERHELD IS DIT?
Lievelingskleur: Zwart
Lievelingsdier: Vleermuis
Is verliefd op: Rachel Dawes
Werkt samen met: Robin
Woont in: Gotham City
Echte naam: Bruce Wayne
Kleding: Zwart pak met cape en masker
Superkracht: Oersterk en kan vliegen
Aartsvijand: The Joker

WIE IS DEZE ORANJE LEEUWIN?
Aantal volgers op instagram: 194.400
Speelt voor: Vfl Wolfsburg
Geboren in: Suriname
Geboortedatum: 2 oktober 1992
Lengte: 1,68m
Te herkennen aan: Steeds weer  
een ander kapsel
Bekendste kapsel: Met vlekken  
zoals een luipaard
Specialiteit: Sprinten!

1

4 5

2 3
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Wil je reageren op de advertentie van Anita 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.

Mijn naam is Anita en ik ben 57.
Ik ben op zoek naar een vriendin om leuke dingen 
mee te doen. 

Ik vind het leuk om samen wat te gaan doen. 
Het liefst in het weekend.
Bijvoorbeeld koffie te drinken, een bordspelletje  
te doen of samen te puzzelen. 
Ik woon zelfstandig in Amsterdam West. 

Mijn naam is Marcel Horsten.
Ik ben 56 jaar en woon in Amsterdam West. 
Ik zoek iemand die in mijn buurt woont,  
het Westerpark gebied. 
Daar woon ik zelfstandig en ik doe veel zaken zelf.
Mijn hobby’s zijn onder andere modelbouw, vliegtuigen, 
auto’s en landkaarten. 
En ik verzamel ook poppen.

Wandelen in mijn buurt vind ik leuk. 
Ik zoek iemand van rond mijn leeftijd om leuke dingen 
mee te doen. 
Bijvoorbeeld te praten over gemeenschappelijke hobby’s.

Ik hoop dat iemand wil reageren op deze advertentie. 

Soms kom je in het werk iemand tegen die ook  
een soort held is.
Een van die mensen is Ronald de Boer.
Nee, niet de voetballer!
Maar Ronald, de ondersteuner van de Cliëntenraad.
Mireille zegt: ‘Ronald is rustig en sociaal.
Hij regelt veel voor de Cliëntenraad.’

Maar waarom is hij dan een held?
Nou, eigenlijk meer een reddende engel.
Want Ronald zou met pensioen gaan.
Eindelijk stoppen met werken!
Genieten van lekker rustige dagen.
Uitslapen.
Opblijven tot midden in de nacht.
Lekker de hele dag fietsen door de stad of shoppen.
Naar het strand. De bioscoop. Het bos.
Met de trein.

Maar toen overleed plotseling zijn opvolger.
En zat de cliëntenraad met de handen in het haar.
Ronald had kunnen zeggen: 
‘bekijk het maar, ik ga lekker met pensioen!’

Maar dat deed hij niet. 
En nu blijft hij nog een half jaar langer. 
Uitslapen, shoppen, het bos en de trein  
moeten maar even wachten. 
Mireille zegt: ‘Ik ben blij dat hij dit opvangt’. 

Dank je wel, Ronald!
Je bent een reddende engel!

Meer info
Wil je weten wat er besproken is in de Cliëntenraad? 
Vraag dan de notulen van de vergaderingen op.

Heb je een vraag aan de Cliëntenraad? 
Of wil je iets belangrijks met ze bespreken?
Stuur dan een e-mail naar: clientenraadvgz@cordaan.nl 

ANTWOORDEN RAAD JIJ DE HELD?
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Shanice van de Sanden

Wolter Kroes

Frenkie de JongBatman

Monica Geuze
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MIJN HELD OF IDOOL IS… 

 

 

 

CHARLES: 
Ik ben Charles. Hier sta ik op foto 
met mijn grote idool Frans Duits. 

Dit was bij de AVRO/TROS op 
de Open Studiodagen in 2016. 

Frans was erg aardig. Ik wil graag 
een keer met hem samen optreden. 

Zelf treed ik dit jaar op bij 
het Knoopgala. 

ERNA:  
Mijn idool is André Hazes, omdat hij  
liedjes zingt die meestal waar zijn.  

Mijn lievelingslied is “Zeg maar niets meer”.   
Ik woonde dichtbij de Albert Cuyp, daar is 
een standbeeld van hem. Ik ging toen elke  

zaterdag langs het standbeeld.

JACQUELINE: 
Mijn idool is Marco Borsato,  

omdat hij heel goed kan zingen en 
ik erg gek op hem ben. 

Ik ben zelfs met mijn begeleider 
naar Blaricum gereden om een 
glimp van hem op te vangen. 

Deze foto is in Madame Tussauds 
genomen. 

SANDER:  
Mijn held is spiderman, omdat 

hij zoals alle Marvel figuren 
ontzettend gaaf is. Ik ben fan 

van alle Marvel films.

JANE: 
Mijn idool is mijn 

vriend Roy, omdat hij 
de allerliefste en de 

beste is en ik veel van 
hem hou. 

SAMANTHA: 
Mijn held is mijn moeder 

omdat zij altijd voor mij klaar 
staat en naar mij luistert.

JEROEN: 
Mijn idool is Merouchia,  

omdat zij een top begeleider is. 
Ze is grappig, aardig en eerlijk. 
Ze helpt mij waar ik haar nodig 

heb. Ze is een goede 
begeleider. Ik vind het fijn 
als ze slaapdienst heeft.

BENITO:  
Mijn idool is Michael Jackson 

omdat hij goed kan dansen en 
omdat Michael Jackson leuke 

muziek heeft gemaakt..

FRAN: 
Mijn idolen zijn de Dolly Dots,  

omdat het een leuke meidengroep is 
die goed kunnen zingen en dansen.  

Ik luister naar hun liedjes op mijn iPod. 
Ook heb ik een paar cd’s. 

Angela Groothuizen heb ik zelfs 
ontmoet. Dat was heel leuk.

CASPER: 
Mijn idolen zijn Nick en Simon 

omdat ze hele leuke liedjes hebben 
die ik altijd luister. Mijn lievelingslied 

is Oostenwind. Ik zing graag mee. 
Ze hebben een leuke uitstraling. 

Ze doen mee aan de Tv-show 
de 3 sterren camping, 

daar kijk ik naar. 

MARTIJN: 
Mijn idool is Jan Smit omdat ik 

al zijn liedjes leuk vind. Ik kwam 
hem een keer tegen in de kroeg. 

Hij is heel aardig. We hebben 
samen een foto gemaakt met 

mijn zus erbij. Zijn liedjes maken 
mij blij.

ESTHER:  
Mijn idool is Marco Borsato  

omdat hij goed kan zingen. Ik vind 
al zijn liedjes leuk en ik ga een keer 
per jaar naar zijn concert. De laatste 
keer was op mijn verjaardag. Toen  

hij mij aankeek zwaaide ik naar hem. 
Ik ben zijn grootste fan en dat zal 

niet veranderen.

SANDRA: 
Simon is mijn held/idool 

omdat hij heel mooi 
zingt, leuke kuiltjes in 
zijn wangen heeft en 

pretogen heeft.

DHR. J. MULDER: 
Mijn idool is de heer M. Rutte. 

Omdat hij ons land in deze tijden 
fantastisch regeert!!!
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GERARD DOET HET MET AANDACHT HUBERT WERKT HEEL PRECIES

RUDY HEEFT ER BIJNA 1 AF RAMAZAN HEEFT ER VEEL PLEZIER IN

DE KERSTSTUKJES VOOR EBEN HÄEZER STAAN KLAARSAMEN WERKEN MET HET TEAM DANIËL HEEFT EEN KERSTSTUKJE AFDE SUPERMANNEN VAN HOVENIERSGROEP LANDLUST

De Corso was op bezoek bij een superleuk team. 
Bij de Hoveniersgroep van stadslandgoed Landlust.
Dat is op de Stammerdijk 25 in Diemen Noord.
De Hoveniersgroep bestaat uit allemaal (super)mannen. 
Het zijn Daniël, Gerard, Hubert, Joshua, Ramazan, 
Remy, Rudy en Robert. 
Ze pakken samen alles aan wat met groen  
te maken heeft.
Zoals het onderhoud van tuinen, gras en planten.
Niets is ze te veel. 
Alleen in bomen klimmen doen ze niet.

Wat doen jullie voor werk?
Leermeester Robert: Ik ben vooral een collega van  
de mannen, die de groep van alles leert tijdens het werk.
Daniël: We kunnen bosmaaien, snoeien en tuintjes  
schoffelen. 
We doen de tuinen van 8 locaties van Cordaan.
Ramazan: Ook bestraten en een schutting maken  
doen we soms.

Hoe ziet een werkdag er bij jullie uit?
Rudy: Om 8 uur beginnen we met koffiedrinken.
Dan pakken we de spullen voor in de bus.
Zoals de bosmaaier, de bladmaaiers, bezems en harken.
En dan gaan we naar een Cordaanlocatie.
Bij aankomst wordt het werk verdeeld.
En dan gaan we aan de slag. 
Tot 10 uur, want dan is er koffie.

Ramazan: We werken door als het een beetje regent.
Bij veel regen ruimen we op.
Dan gaan we toeren met de bus.
Of we gaan bij Landlust in de schuur wat zagen  
of rommelen.

Om 12 uur is het tijd voor de lunch, zegt Gerard.
Daniël: Daarna zetten we de puntjes op de i.
Dat betekent dat alles er netjes uit moet zien.
En we zorgen ook dat we niets vergeten mee te nemen.

Wat zijn jullie vandaag aan het doen?
Robert: In deze tijd maken we kerststukjes voor  
de locaties van Cordaan.
Gerard: Het zijn er 50 voor Eben Häezer en  
20 voor Gaasperdam.
Ramazan: We maken de kerststukjes met oase. 
Dat is een blok van groen schuim.
Daar steek je dan de takjes in. 
Alle kerststukjes zijn aan de onderkant hetzelfde.
En de bovenkant mogen we creatief zelf bedenken.
Rudy: Er gaan ook coniferen in. 
En dan met mos er boven op. 
Met krammen zetten wij de materialen vast.
Op de houten schijfjes komen waxinelichtjes. 
Die zijn voor Eben Häezer.

Wat is het leukst hier?
Gerard werkt alweer 2 jaar bij de groep: 
Ik vind het het leukst om Robert te pesten, zegt hij  
met een grote grijns.
Daniël: Om samen met de groep te werken, de gezelligheid. 
Sloten baggeren vind ik minder leuk.
Dat is echt heel zwaar werk.

Hubert werkt hier ook al een tijd 
Hij vindt de gezelligheid en het samenwerken heel leuk: 
We zijn ook wel eens chagrijnig hoor. 
Vooral als het slecht weer is. 
Maar ik zet altijd de muziek aan. 
Dan wordt iedereen weer vrolijk hier!

HOVENIERSGROEP LANDLUST  



AGENDA
KIJKTIP: KNOOP GALA 2020 MET CHARLES 
WAT: Muziekshow in Carré op TV

WANNEER: dinsdag 22 december, om 20.30 uur op NPO1

Ieder jaar rond Kerstmis is het Knoopgala.

Dat is een TV show voor mensen met een beperking.

Zij treden op in Carré met een Nederlandse artiest.

En het bekende Metropole Orkest.

Paul de Leeuw is de presentator.

Het is een groot feest.

Charles mag dit jaar ook meedoen.

Daardoor is het nog leuker!

HOE KOMT HET DAT JE OP MAG TREDEN?

Charles vertelt: Ik kwam een oproep tegen op Facebook. 

Toen heb ik het besproken met een werkbegeleider. 

Samen hebben we mij aangemeld. 

En toen kwam AT5 op mijn werk.

Ze stelden wat vragen over de coronatijd. 

Opeens hoorde ik de stem van Paul de Leeuw.

Ik wist van niks. Het was een verassing!

Paul vroeg toen of ik mee wilde doen aan het Knoopgala. 

ACTIVITEITEN
De uitstapjes van Prisma kunnen door het coronavirus helaas nog niet doorgaan. 

Maar Prisma organiseert wel leuke online activiteiten. Zoals een Bingo of een Quiz. 

Dit is meestal kort van te voren bekend. Hou daarom de agenda van Prisma goed in de gaten.  

Kijk op: https://www.stichtingprisma.nl/agenda/

 

CORSO WENST IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2021

MET WELKE NEDERLANDSE ARTIEST  

GA JIJ OPTREDEN?

Charles: Ik ga met rapper Bizzey optreden. 

Het is spannend, maar ook heel leuk! 

Zet 22e december in je agenda en vier thuis  

het feest mee!

Heb je het gemist kijk het terug op npostart.nl

OPROEPJE: WAAR WIL JIJ OVER LEZEN IN DE CORSO?
Elke Corso heeft een ander thema.

Dit jaar hadden we: Fit & Gezond, Samen Sterk, Liefde & Relaties en Helden & Idolen.

Waar lees jij graag over? Of waar wil je meer over weten? 

Weet jij nog leuke onderwerpen?

GASTREDACTEUR VAN DE CORSO WORDEN?
Een gastredacteur denkt en helpt mee bij het maken van een Corso.

Lijkt jou dat ook leuk om een keer te doen? Geef je dan op!

 

Stuur dan een mail naar corso@cordaan.nl. Of vraag je begeleider om een mail te sturen.


