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Leven

Ik vroeg mij af, hoe zou dit heten,
Want ik vond het echt wel fijn.

Ik heb het heel lang niet geweten, 
ik dacht het heel vaak, “wat zou het zijn?”

Maar een mens moet langzaam rijpen,
jarenlang dacht ik, “ik zweef”.

Nu begin ik te begrijpen,
wat ik doe, dat heet “ik leef”.

Toon Hermans
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Van de redactie

Beste bewoners en andere Saendenstroom lezers,

Beste lezer,

Voor u ligt de herfsteditie van de Saendenstroom!
Wat hebben we een heerlijke septembermaand gehad, het doet me de échte Hollandse 
kwakkelzomer alweer bijna vergeten. De vele regen waardoor campings onderliepen en 
waardoor diverse plaatsen in Nederland te maken kregen met flinke overstromingen/ 
wateroverlast.

Juist nu zoveel landgenoten, voor het vieren van hun vakantie, in eigen land bleven, 
omdat vakantie elders in Europa (vanwege Corona, code rood of oranje) vaak nog niet 
mogelijk was. Ook wij moesten onze vakantie in juni naar Valencia en Barcelona voor de 
tweede keer uitstellen, maar gelukkig konden we er halverwege juli wel op uit. Met de 
achterbank plat en de tent achterin zijn we via Duitsland en Slovenië aan de Adriatische 
kust in Kroatië beland. Het was een heerlijke vakantie en we hebben veel gezien. Vooral 
Slovenië vind ik een prachtig land. Mooi groen, vriendelijke mensen en ook veel meer op 
Europa gericht dan ik had gedacht. 
 
Helaas speelt Corona nog steeds een rol in ons dagelijks leven en dat zal waarschijnlijk 
nog wel even zo blijven. Gelukkig zijn er wel steeds kleine stapjes de goede kant uit. Zo 
is het koor na ruim een jaar weer begonnen en ook de  bewoners uit de wijk zijn, (als er 
voldoende ruimte is) weer van harte welkom.

Behalve dat de bezoekers weer welkom zijn, zijn ook alle vrijwilligers weer van de partij in 
Saenden. Eind augustus was er een heerlijke vrijwilligers BBQ en hebben we het nieuwe 
activiteitenseizoen afgetrapt.

Begin september zijn er ook flink wat nieuwe studenten/stagiairs gestart. De meeste 
worden opgeleid tot verzorgende of verpleegkundige, maar ook bij de welzijn zijn er sta-
giairs actief. Eén van hen stelt zich verderop in deze Saendenstroom graag aan u voor. Zij 
is student Kunstzinnige therapie aan de Hogeschool van Leiden. Haar naam is Shanou en 
ze blijft een heel schooljaar.

Verder kijken we in deze editie van de Saendenstroom ook alweer vooruit richting de 
feestdagen. Ik heb de pepernoten al in de supermarkt zien liggen, maar voordat Sinter- 
klaas aankomt, eerst natuurlijk nog de herfstviering met Sanna. 
Deze keer zal de herfstviering in het teken staan van “Vallende blaadjes”.
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Kleding kwijt
Geloof het of niet, maar bij Jeanette van de linnenkamer blijven regelmatig spullen ach-
ter waarvan Jeanette de rechtmatige eigenaar niet kan achterhalen. Meestal gaat het om 
ongemerkte kledingstukken, zakdoeken, etc., maar ook spulletjes die iemand vergeten is 
uit zijn of haar zak te halen blijven wel eens in de wasmachine/linnenkamer achter.
 
In de laatste week van oktober (25 t/m 31 oktober) heeft u de gelegenheid om in de bin-
nentuin, op uw gemak, alle gevonden spulletjes te bekijken en wat van u is mee te nemen. 

Alles wat tijdens deze kijkdagen niet wordt opgehaald gaat naar de verkoop van de Voor-
jaarsmarkt/kledingbank. 

Heeft u iets terug gevonden dat van u is, vergeet dan niet om bij Jeanette in de linnen-
kamer langs te gaan om het gevonden kledingstuk alsnog te laten merken!!

Voor alle activiteiten die in Saenden plaats vinden, verwijs ik u ook graag naar ons uitge-
breide maandprogramma. Bewoners krijgen het programma in de bus, maar hij staat ook 
altijd in het folderrek bij de ingang.
Heeft u moeite met het lezen van het programma vanwege de kleuren, dan kunt u bij de 
receptie een zwart/wit exemplaar halen met een optimaal contrast.
Voor de digitale versie van het maandprogramma kijkt u op de website, of op de Facebook-
pagina van Saenden.

Voor nu, namens de gehele redactie, veel leesplezier gewenst.
Karen Valenteijn
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    20 juli
 
Dit jaar werden we tijdens het Zomerfeest getrakteerd op een wervelende Goochelshow 
van Nicky. Ze had wel iets weg van de vrouwelijke versie van Tommy Cooper, want er was 
ook flink wat ruimte voor een grap en een grol!

’s Avonds bij de avondboterham was er een Oud Hollandsche poffertjeskraam en kon 
iedereen onbeperkt poffertjes eten!!
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Introductiedag nieuwe leerlingen

In het laatste kwartaal van het jaar ziet u altijd weer veel nieuwe gezichten in Saenden.
Er zijn de afgelopen periode dan ook inderdaad weer flink veel nieuwe leerlingen gestart.
Misschien heeft u al met meerdere nieuwe medewerkers kennisgemaakt.

Om deze medewerkers, die veelal een jaar bij 
ons in Saenden blijven, een mooie start te geven 
hebben we een soort introductiedag georgani-
seerd.
We hebben het gehad over hulpmiddelen zoals 
bijvoorbeeld de tilliften en de aantrekhulp voor 
steunkousen, hoe gebruiken we deze middelen 
op de juiste wijze, maar ook bespraken we wat 
voor de leerling/verzorgende een goede werkhoud-
ing is.

We hebben het item hygiëne besproken: hoe 
actueel is dit wel niet. Hierbij hebben we ver-
schillende filmpjes bekeken en geoefend met op 
de juiste wijze onze handen wassen.
Bij deze twee onderdelen hebben Kyra en Mar-
leen hun kennis met de betrokkenen gedeeld.

Verder hebben de leerlingen een E- learning op 
de computer gemaakt over de LHBTI en de Roze 
Zorg en hebben we een training over Informatie-
beveiliging en Privacy gedaan.

Kortom, iedereen is goed voorbereid om aan 
een mooie leerperiode in Saenden te beginnen.

Met vriendelijke groet, Ellen van Eck
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DE TOEKOMST IS PAARS

Vandaag is de expositie, “de toekomst is paars”, die tot half november in Zorgcirkel Saenden 
te zien is, officieel geopend. 
Jasper Groen heeft vijftien LHTBTIQ+ jongeren uit de Zaanstreek ter gelegenheid van de 
ZaanPride geportretteerd. Jasper fotografeert sinds 2004 de zoektocht van jongeren naar 
hun identiteit en hun plek in de samenleving.uit solidariteit met deze jonge mensen maak-
te hij voor deze expositie ook een zelfportret dat te zien is bij de entree. Vanuit Saenden 
wensen wij deze jonge mensen veel geluk in hun verdere leven. De serie foto’s zijn te zien 
in de binnentuin. Verdere informatie is te lezen op het informatie paneel bij de entree. 

Manja Markies Kunstcoördinator Saenden.

Enkele foto’s van de expositie “de toekomst is paars”.
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VERF AVONTUUR

Expostitie schilderijen van de schildersclub Saenden.
Op de derde verdieping is het atelier van de schildersclub, waar het afgelopen jaar in volle 
concentratie gewerkt is door onze eigen bewoners. Vele onderwerpen kunt u herkennen in 
de schilderijen, het Zaanse landschap met molens, kleurrijke bloemen, vlinders en vogels 
beelden uit de natuur waar je heel vrolijk van wordt. Het is te zien dat er met veel enthou-
siasme gewerkt is en een goede gelegenheid om te laten zien wat de bewoners voor moois 
kunnen maken. De resultaten zijn te zien in het restaurant en op de eerste verdieping. 

Manja Markies Kunstcoördinator Saenden.

Roelofke Woudsma Jacomijn van NeckElisabeth Groot

Bep WitkampAgatha van Kessel Roelofke Woudsma

Agatha van Kessel Elisabeth Groot Allegonda van der Ham

Hieronder enkele foto’s van de expositie van bewoners van Saenden.
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KAMP BAKKUM 15 juli 

Wie oh wie gingen er vroeger allemaal kamperen en misschien zelfs wel op 
Kamp Bakkum? Na een gezellige wandeling over deze drukke camping was 
het goed toeven op het terras van het Johanna’s Hof en werd er nog flink 
gepraat over allerhande kampeeravonturen uit vervlogen tijden.
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EGMOND AAN ZEE MET WIND TEGEN! 29 juli

Een heerlijk ritje door de duinen naar Egmond aan Zee. Helaas stond er teveel 
wind om echt  het strand op te gaan, maar het gebak bij het Johanna’s Hof 
smaakte er niet minder om. 
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Saends Café met De Sellies
Na een korte zomerstop is het Saends café weer begonnen. De Sellies trapten af en 
speelden voor een uitverkocht huis. 
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Heeft u vroeger altijd al in een koor gezongen? 
Of vindt u het gewoon erg leuk om lekker te zingen?

Meldt u dan nu aan bij ons 
Saenden Koor 

Iedere dinsdagochtend van 11.00– 12.00 uur komt het koor  
bij elkaar in het restaurant van Saenden om te oefenen. 

Misschien woont u nog niet zolang in Saenden, of in de buurt
van Saenden, maar wij hebben al jaren een heel gezellig 
(buurt)bewonerskoor dat onder leiding staat van dirigent  
Marcella, met achter de vleugel Retty de Bruine.

Marcella is een ervaren dirigent, met een eigen popkoor en we 
zijn erg blij dat zij op dinsdagochtend tijd heeft om het Saenden-
koor te begeleiden. 

Heeft u interesse, of bent u nieuwsgierig, komt u dan gerust 
eens langs op de dinsdagochtend, om kennis te maken. Neemt 
u gerust uw buurman of buurvrouw, vriend of vriendin mee. 
Ook zij zijn van harte welkom!!

Recreatie Pluspas en bewoners zijn gratis en overige  
wijkbewoners betalen € 1,50.
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RONDRIT NOORD HOLLAND     5 augustus 
Een rondrit die via Marken en Edam ging richting Etersheim (het land van Dik Trom). 
Verder over de dijk langs het IJsselmeer en via de Beemster naar de Rijp, voor een stop 
met koffie en gebak!! Wat een heerlijke middag!



15

Nieuwe bewoners

Mw. J.F.M.Y. Van Kollenburg - Theeuwes Dhr. H. Oomen 
In huis datum: 2-9-2021 In huis datum: 15-9-2021
Appartement 422 Appartement 116

Verhuisd

Mw. G. Kauwen - van Ingen Dhr. M.J. van der Woude  
Van appartement 422 naar 202

Medewerkers en vrijwilligers hopen dat u het bij ons naar uw zin zult hebben!!
Wij wensen u een fijne tijd in Saenden.

Nieuwe bewoners of verhuisd
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BOERDERIJ DE BONTE BELEVENIS     12 augustus 

Aan de Nauernasche vaart in Assendelft werden we gastvrij onthaald op boerderij de Bon-
te Belevenis. Bij de rondgang over de boerderij werd er flink geknuffeld met de dieren en 
niet veel later op het terras was het tijd voor huisgemaakt appelgebak, een drankje en 
een ijsje!
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EEN GESLAAGD VAARDAGJE

We werden in de ochtend opgehaald door het vriendelijke ambulancepersoneel van Stich-
ting Ambulancewens en mijn moeder kreeg gelijk een knuffelbeer. Daarna reden we naar 
de Marinahaven in Amsterdam en de rit vond mijn moeder iets spannend, maar verliep 
verder prima.
Daarna gingen we aan boord van De Vaarwens en werden ontvangen door Hans en Ada, 
waar de koffie en de soesjes klaar stonden. Snel vertrokken we richting Zaandam waar 
mijn moeder al jaren woont. Eerst langs de havenstraat en daar mooie foto's gemaakt van 
haar vroegere woning en later ook langs de 55+ flat aan de Simon de Witstraat waar ze 
nog zelfstandig gewoond heeft. De vrijwilligster van Stichting Ambulancewens maakt een 
praatje met moeder en je zag haar zicht-
baar genieten.
Daarna een heerlijke lunch met broodjes 
bij de molen op de Zaanse Schans. Mijn 
moeder eet niet veel meer maar genoot 
van haar broodje filet americain. Toen we 
weer verder gingen varen, kwamen we de 
Anta tegen (een binnenvaarschip van een 
bekende schipper) De schipper kwam naar 
buiten en zwaaide uitgebreid naar ons en 
moeder zwaaide terug. Daarna voeren 
we weer richting Amsterdam en kwam de 
vaartocht ten einde.
We hebben samen met mijn moeder een fantastische dag gehad en na de vaartocht sprak 
ze er nog honderd uit over.

Veel dank aan Hans en Ada van Stichting Vawens en het ambulancepersoneel van  
Stichting Ambulancewens. Het was een superdag!!

Cor, Berend & Jannie.
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Saenden Vierdaagse
 
Van dinsdag t/m vrijdag, 24, 25, 26 en 27 augustus jl., was er weer een Wandel Vierdaagse. Het waren heel geslaagde en 
gezellige wandel uurtjes, met zeer afwisselend weer, maar gelukkig meestal droog. De routes waren in de omgeving van 
Saenden en het centrum van Zaandam en dankzij een grote groep vrijwilligers konden er ook heel veel bewoners in de 
rolstoel mee.

Op de vierde dag was er bij de ingang (Via Gladiola) een prachtig onthaal. Alle wandelaars werden door de achtergebleven 
medewerkers en vrijwilligers warm onthaald. Natuurlijk kregen alle wandelaars een verdiende gladiool! De Wandel Vier-
daagse werd op de laatste dag in de middag, tijdens de Vrijdagmiddag instuif, afgesloten met een gezellig ̀ Blarenbal`. Onder 
het genot van een hapje en drankje werd er nagepraat, maar sommigen hadden zelfs nog de energie voor een dansje! Dank 
aan iedereen die de Vierdaagse mogelijk heeft gemaakt.
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Blarenbal
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Saenden

Presenteert

REGENBOOG

Zaal open: 14:00 uur 
Aanvang: 14:30 uur 

Inclusief koffie, thee, een hapje en een drankje.

088 - 55 99 500
klantenservice@zorgcirkel.com
www.zorgcirkel.nl

Zorgcirkel Saenden zet zich in om de sociale acceptatie van lesbische, 
homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen 
(LHBTI) te bevorderen.

Optreden van Vera en Daniëlle

Dinsdag 
23 november

Aanvang: 14.30 uur
Waar: Restaurant

Een sprankelend 
optreden van 
“Jazz tot Hazes”.

Kosten:
Cirkelpas met Recr. Plus: € 3,50 (incl. hapje/drankje)
Overige deelnemers        : € 4,50 (incl. hapje/drankje)

Saenden

Presenteert

REGENBOOG

Zaal open: 14:00 uur 
Aanvang: 14:30 uur 

Inclusief koffie, thee, een hapje en een drankje.

088 - 55 99 500
klantenservice@zorgcirkel.com
www.zorgcirkel.nl

Zorgcirkel Saenden zet zich in om de sociale acceptatie van lesbische, 
homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen 
(LHBTI) te bevorderen.
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Activiteiten en 

gezelligheid in

augustus en september
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MIDDELEEUWSE DAG 12 OKTOBER

ZORGCIRKEL SAENDEN

MIDDELEEUWSE DAG
DINSDAG 12 OKTOBER

PROGRAMMA
    
 •  Middeleeuws ontbijt 

Van 8.00 - 10.15 uur

 •  Feest op het Dorpsplein 
(Binnentuin) met Oud  
Hollandsche spellen en  
demonstraties  
Van 10.30 - 12.00 uur

•  Bourgondische maaltijd  
in de herberg van Holger 
Van 12.30 - 14.00 uur

•  Roofvogeldemonstratie 
in het restaurant. 
Van 14.30 - 16.00 uur 
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Rondrit Amsterdam
Een busje vol “oud” Amsterdammers ging herinneringen ophalen in de hoofdstad van ons land. 
Via Floradorp in Noord, naar Oost, West en de Jordaan. Er waren veel spontane verhalen bij het 
zien van, voor hun bekende plekken. Helaas was het geen weer voor een terrasje, maar even 
langs de Mac Donald voor een ijsje kan natuurlijk altijd!

Het Saendenkoor aan het zingen in de Binnentuin op de dinsdagochtend.

Foto’s van diverse activiteiten in Saenden.
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Overlijdensberichten

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van:

Mw. J.M. van der  Weide - Sman
Mw. J.H. Verweij

Mw. J.J.M. Warnaar - van Houten
Mw. M. Aaras - Wildeman

Mw. E.C. Goosensen - Hoveling
 

Rust in vrede

Grootheid ligt
in kleine dingen
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Uw oplossing kunt u tot 15 november 2021 inleveren bij  
de receptie. Veel plezier en succes met puzzelen!

Oplossing prijspuzzel 
Saendenstroom nr. 4 - 2021

De winnaar van  
de prijspuzzel is:

Mw. Witkamp,  
app. 308

De prijs is een leuk  
creatief pakket!

P Pr ij s u z z e l

Verticaal:
  1. Antiblokkeersysteem
  2. Vogeleigenschap
  3. Zeldzame dingen
  4. Boerderij
  5. Plant
  6. Mand
  7. Bejaard
  8. Huilerig klagen
13. Elektrocardiogram
15. Public relations
17. Rookgerei
19. Gewoonte
21. Bijbelse figuur
22. Bloedvat
23. Adellijk persoon
24. Barium (afk.)
28. Jongensnaam
29.  Hebreeuwse  

jongensnaam
31.  Nieuw  

(in samenstellingen)
32. Ivoor

Horizontaal:
  1. Ontsmettingsmiddel
  6. De geboden som
  9. Moe
10. Begrensde tijdsruimte
11.  Stichting Garantie- 

fonds Reisgelden
12. Narigheid
14. In plaats van
16. In casu
17. Puntental
18. Grond bewerken
20. Afrikaans land
23. Terugvloeien
25. Onderofficier
26. Insect
27. Noodvoorraad
30. Frans lidwoord
33. Meisjesnaam
34. Mager
35. Jongensnaam
36. Deugniet

9

CREATIEF

PAKKET
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Zelfgemaakte courgette soep van  
courgettes uit het tuinproject...
Samen courgettesoep maken met courgetten uit eigen tuin.  
Een beetje vreemd, maar wel lekker!
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Cliëntenraad

Bericht van de cliëntenraad

Soms wordt er aan een lid van de cliëntenraad gevraagd:” wat doen jullie eigenlijk?”
Ja, wat doen we eigenlijk? Feit is dat geen van ons een toverstokje heeft om alle zaken 
met een zwierige zwaai op te lossen.

Wat we dan wel doen? Wij behartigen uw belangen als bewoners van Saenden. Wij 
beoordelen het beleid en de uitvoering daarvan door de Zorgcirkel. 
We signaleren de wensen en de behoeften van alle bewoners en geven advies aan de 
lokatie manager en regiodirecteur, met altijd het welzijn van u, de cliënt, als belang- 
rijkste doel.

Ook hopen we, nu de Corona langzaam op zijn retour is, dat we weer vaker contact kun-
nen hebben met alle bewoners. In ieder geval zijn in de maand september de inloop- 
ochtenden per etage weer gestart. De informatie die we dan krijgen gaat naar Zorg, 
Welzijn en Facilitair.
Zo is het eindelijk gelukt om de akoestiek in het restaurant te verbeteren.
Tevens zijn wij altijd bereikbaar via de receptie van Saenden, via e-mailadres clienten-
raadsaenden@gmail.com en via 06 - 22 82 64 64.

Hartelijke groet,
Lida Blokker,
Voorzitter
De cliëntenraad
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AMAZING KOOR   24 augustus

De bewoners genoten met volle tuigen tijdens het optreden van het Amazing Koor. Het 
was volle bak en er werd volop mee gezongen met het koor en de handen gingen vol en-
thousiasme de lucht in van plezier.
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CAMPING ZEEBURG   26 augustus 
Zoals beloofd hebben we deze zomer ook een bezoekje gebracht aan camping Zeeburg. 
Deze Amsterdamse camping, waar vrijwilliger Cindy nu weer aan het werk is, ligt vlak-
bij het centrum van Amsterdam aan ‘t IJ. Na een wandeling over deze Amsterdamse 
camping zijn we het restaurant in gedoken voor een drankje en huisgemaakte pizza’s.  
Tussen de vele Duitse en Spaanse toeristen (veelal jongelui), waren we een aardige beziens- 
waardigheid. 
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Even Voorstellen...

Hoi allemaal!
             
Wie is toch die dame met rood haar en overvolle (rug)tassen, 
die heen en weer loopt door het gebouw? 
Nou, dat ben ik! Mijn naam is Shanou en ik ben een 25-jarige 
student Vaktherapie Beeldend op de Hogeschool Leiden. 

Ik loop hier stage op maandag, dinsdag en woensdag tot en 
met midden juni 2022. De opleiding die ik volg, is soms beter 
bekend onder de oude naam: kunstzinnige therapie. Miss-
chien denkt u: “Wát is dat nu weer?’’. 

Het betekent eigenlijk dat ik er ben voor mensen die niet lekker in hun vel zitten. Dat kan al-
lerlei oorzaken hebben, zoals: rouwgevoelens, ziekte, onzekerheid of depressie. We kunnen 
in gesprek gaan, maar het mooie is, dat men bij kunstzinnige therapie niet altijd (direct) 
hoeft te praten over dingen die lastig zijn. U kunt zich bij mij (leren) uiten door bijvoorbeeld 
te schilderen, tekenen of te boetseren en daar hoeft u helemaal geen creatieve ervaring 
voor te hebben! 

Daarnaast kan ik samen met u kijken naar oefeningen die fijn voor u kunnen zijn, zoals 
oefeningen in ontspannen en zelfvertrouwen. Wat ik doe is sowieso maatwerk, want voor 
ieder persoon heb ik een andere aanpak. We kijken en beslissen hoe dan ook samen. Kun-
stzinnige therapie bestaat uit meerdere sessies en de dingen die besproken worden, zijn 
vertrouwelijk. 

Ik ben het beroep nog aan het leren en om deze reden, besluit ik in overleg met school en 
mijn begeleiders hier, wie mijn cliënten zullen worden. Laat dat u niet tegenhouden om te 
vragen naar de mogelijkheden.

Voordat u denkt dat ik alleen maar serieus ben, zal ik nog wat andere dingen over mezelf 
vertellen. Elk weekend werk ik als kaasmeisje in Hollandse klederdracht op een kaasboer- 
derij. Mijn bijbaantje is niet de enige plek waar ik rondloop in een kostuum. Ik ga graag 
verkleed naar evenementen, zoals de Elf Fantasy Fair (Elfia) in Haarzuilens. Daarnaast ben 
ik trotse tante van Jelte en Fimke, houd ik van schilderen, computerspelletjes, misdaad-
series en horrorfilms, leer ik Japans en wil ik boogschietlessen nemen. Veel mensen kennen 
mij als het meisje dat per ongeluk twee verschillende sokken aan heeft en stopt om elke 
kat te aaien. 
Heeft u vragen of wilt u een praatje met mij maken? Spreek mij gerust aan!

Groetjes,
Shanou

Met mijn nichtje

Eigen schilderijAlisha Kalea  
Photography
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Datum: Maand: OKTOBER
4 Mevr. J.J.M. Touwen - Langenberg

5 Mw. A.M. Martinez Flores - Musterd

10 Mw. M.E. Vlasman - Drenth

15 Mw. C.M.E. Klerk - Steenbergen

15 Mw. C.H.M. Kraefft

21 Mw. G. Kuijer - Knol

29 Mw. C. Dragotta - Kool

Datum: Maand: NOVEMBER

14 Mw. E. de Haan - Garsijn

15 Mw. A. Kaal - Griffioen

17 Dhr. R. Wildschut

18 Mw. G. Kauwen - van Ingen

21 Mw. P.A. Huismans - van der Eng

Verjaardagen
VAN DE

BEWONERS

Alle jarigen alvast

Hartelijk gefeliciteerd
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VR IJ WILL IGERS BIJ EE NKOMST 2021!         30 augustus
     
Wat was het gezellig en lekker! Bij binnenkomst op de foto in het disco thema! Er was een 
Silent disco en een heerlijke BBQ! Vrijwilliger Kees Scheffer werd in het zonnetje gezet van-
wege zijn 12,5 jarig jubileum en ontving behalve een mooie bos bloemen ook de bekende 
Zorgcirkel pen, een cadeaubon en een oorkonde! Fijn dat alle vrijwilligers weer welkom zijn 
in Saenden en dat het nieuwe activiteitenseizoen is begonnen!! Alle vrijwilligers bedankt 
voor jullie aanwezigheid en gezelligheid en op naar een mooi activiteitenseizoen!!



39

Donderdag, oh donderdag 
schoonste van de dagen,

’s morgens nog een  
halve week, ’s avonds  

nog twee dagen!

Dhr. Bon, app. 310
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Samen maken we het gezellig!!

  

Saends Café!! 
In 2014 zijn we 1x in de maand op zondagmiddag begonnen met het Saends 
Café… Doel: op de stille zondagmiddag een gezellig samenzijn van bewoners, 
hun familie en buurtbewoners. Fijn in een ongedwongen sfeer met elkaar praten 
onder het genot van een drankje, een hapje en gezellige (toen nog) CD-muziek… 
Zoals in een echt café dus…
Toen we één keer een live muziekoptreden in ons Café hadden gehad, smaakte 
dat meteen naar meer…

Vandaag de dag organiseren we 2 x in de maand een Saends Café en mogen 
we ons elke keer weer verheugen op flinke belangstelling van zowel bewoners 
als buurtbewoners.
We hebben iedere keer een live optreden, de ene keer een zanger of een  
zangeres, maar ook wel eens een jazzband of een accordeonorkest, of  
een gezellig koor! Voor elk wat wils dus!

Meezingen of een dansje wagen? 
In het Saends Café is het altijd een gezellige boel! 
 
Al vanaf het begin treden Berty, Kitty, Els, en Bea op als gastvrouwen en staan 
Paul en André achter de bar, en ook niet te vergeten het keukenteam, die altijd 
weer voor de lekkere hapjes zorgt!

Ook het komende jaar gaan wij gewoon door met het Saends Café! 
We hebben weer een aantal artiesten bereid gevonden om in ons Café te 
komen optreden, want ook zij vinden het reuze gezellig bij ons!

Nieuwsgierig wie er bij ons komen optreden? 
Het jaarprogramma is te verkrijgen bij de receptie.

           10 OKTOBER         -     ANDREA WEELING
    24 OKTOBER         -     JOHN HILLS EN MONIQUE

    7 NOVEMBER      -     JOHN MEIJER
    21 NOVEMBER      -     AB IJZENDOORN 

Samen maken we het gezellig!
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PIPPI LANGKOUS
Zweeds/Duitse kinderserie.
 
Pippi Langkous (Originele ti-
tel: Pippi Långstrump) is een 
Zweedse/Duitse televisieserie 
gebaseerd op de Pippi Lang-
kous-boeken van Astrid Lindgren. 
De eerste aflevering verscheen 
voor het eerst  in februari 1969. 
De televisieserie begon met  
1 seizoen van 13 afleveringen in 
1969 en eindigde in 1971.

De serie Pippi Langkous draait om een vrijgevochten jong meisje, Pippi Langkous. 
Ze woont samen met haar aapje, meneer Nilsson, en haar Knabstrupper paard 
Kleine Witje in Villa Kakelbont, tot groot ongenoegen van de morele voorhoede in 
het stadje, die vindt dat het gezin de basis van gezond opgroeien vormt en dat 
een kind niet alleen hoort te zijn, zelfs al wil het kind dat zelf. Pippi is immens 
rijk, ze betaalt altijd met goudstukken, en haar schat trekt behoorlijk wat crimi-
nelen aan, die Pippi echter altijd weet af te slaan, want ze is beresterk. Met haar 
vriendjes Tommy en Annika beleeft ze allerlei avonturen.

Pippi’s moeder woont in de hemel en haar vader, Efraïm Langkous, is piraten-
hoofdman en koning van het eiland Taka-Tukaland. Bovendien is hij schatrijk en 
bijna even sterk als zijn dochter. De serie die in 1969 op televisie kwam – en later 
ook de films – bereikte een wereldwijde populariteit. De hoofdrol in zowel de tele-
visieserie als in de films werd gespeeld door Inger Nilsson. 

H
Televisieserie’s of programma’s uit de oude tijd...
erinnert u zich deze nog...?
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ONZE CHRIS IS MET PENSIOEN!  2 september

Na bijna 15 jaar Saenden heeft Chris afgelopen week afscheid genomen van haar 
collega’s en de bewoners van Saenden. Chris vindt zichzelf nog veel te jong om  
achter de geraniums te zitten en dus gaat Chris én genieten van haar pensioen, maar 
ze gaat ook een paar keer per week het team van de extramurale huishouding ver-
strekken en op bezoek bij klanten in de wijk.
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s a e n d e n

Regenboog Saenden  
verwelkomt iedereen bi j  haar  
programma van 2021.. .  
U komt toch ook. . .?

Zorgcirkel Saenden  •  Nova Zembla 2  •  1506 VD Zaandam

Zorgcirkel Saenden zet zich in om de sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, 
biseksuele, transgender en interseksuele mensen (LHBTI) te bevorderen.

Dinsdag 19 Januari   
Optreden Harald Veenstra. Zanger en muzikant Harald Veenstra brengt  
vertier met zijn vrolijke, gezellige liedjes. Maar hij zet zijn publiek ook  
aan het denken, met name over diversiteit.
LHBTI-middag van 14.30 tot 16.00 uur 

Donderdag 8 april 
Mens Durfteleven inloopochtend  
van 10.30 tot 12.00 uur

Zaterdag 5 t/m 12 juni  ZaanPride (of de Zaanse Regenboogweek) 
• Dinsdag 8 juni optreden van Monique   van 14.30 tot 16.00 uur 
• Donderdag 10 juni Mens Durfteleven “Fotospel”  van 14.30 tot 16.00 uur 
• Zaterdag 12 juni Pridewandeling     van 14.30 tot 16.00 uur

Dinsdag 20 juli  
Zomerfeest met Magicshow van Nicky
LHBTI-middag van 14.30 tot 16.00 uur

Donderdag 16 september 
Mens Durfteleven inloopochtend  
van 10.30 tot 12.00 uur

Dinsdag 23 november 
Optreden Regenboog Saenden 
LHBTI-middag van 14.30 tot 16.00 uur

Donderdag 16 december 
Mens Durfteleven inloop kerstochtend  
van 10.30 tot 12.00 uur

Voor informatie en programma: 
Email: dezaanseregenboog@gmail.com • Website: www.dezaanseregenboog.nl
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EVEN PUZZELEN…
ZWEEDSE PUZZEL

AANBOD
ADELDOM
BENOEMING
BETALEN
BROMMERIG
BUSSUM
DONDEREN
DUIM
GEEP
GRUWELKAMER
KIND
KNOEIER
KRIB
LEIBAND
LIRE
LOGE
LUNET
MELK
NAVELSTRENG
NURKS
OMEN
ONGUUR
PLOEG
ROEK
SCHRIL
SPIREA

REBUS
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Silent disco
9 september

Silent Disco groot succes!

In navolging van de vrijwilligers, was er ook voor de bewoners een Silent Disco.

Het was heerlijk weer en een drukte van jewelste! Het principe is eenvoudig. I.p.v. harde 
muziek in de ruimte, heeft iedereen een eigen koptelefoon met de gewenste geluidsster-
kte. Op alle koptelefoons speelt dezelfde muziek, dus wie mee wil zingen of dansen doet 
lekker mee. Wie zonder afleiding wil genieten, heeft juist weer helemaal geen last van 
meezingende medebewoners! Wat was het een feest! Zeker voor herhaling vatbaar! Dit 
laatste gold trouwens ook voor al het lekkers uit de keuken, voor herhaling vatbaar!! 
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Silent disco
9 september
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OPLOSSINGEN PUZZELS VAN PAGINA 45  

ZWEEDSE PUZZEL 
 pagina 45 - Oplossing

REBUS 
pagina 45 - Oplossing

Een ijsje in de morgen, is een dag  
zonder zorgen.
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U kunt uw oplossing tot 15 november 2021 inleveren bij de receptie. 
Succes met het raden!

Wie van onze medewerkers  
herkent u op de foto in  
dit lieve meisje die nu  
medewerker is in Saenden?

In de vorige Saendenstroom,  
stond zorgmanager 
Lonneke van der Leegte. 
Helaas heeft niemand Lonneke  
herkend.

Op de foto links ziet u  
Lonneke op zeer jonge leeftijd.

t

Rechts op de foto, 
ziet u Lonneke zoals u  

haar nu kent.

u
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WIE, WAT, WAAR IN “SAENDEN”
Wegwijzer voor bewoners

Artsen Spreekuren in de poli op de begane grond:

Vanwege Corona tijdelijk geen spreekuur, wel visites.

Activiteiten Volgens maandprogramma.

Dames/ Op dinsdag en donderdag is Onze kapsalon op de begane grond
heren vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur geopend. U kunt een afspraak maken 
Kapsalon in Onze kapsalon of bel naar 088 - 55 91 433. 

Pedicure Op maandag, woensdag en donderdag vanaf 9.30 uur op de begane grond.
U kunt bij de pedicure Patricia van Dams, een afspraak maken,
telefoon: 088-55 91 434 of mobiel 06 - 41 94 64 26.

Beter Horen Na telefonische afspraak, telefoonnr: 075 - 622 38 78.
Locatie Wormerveer, Krommeniërweg 8

Winkeltje -  Maandag t/m vrijdag van: 09.30 – 15.00 uur.
-  Zaterdag en zondag van: 09.30 – 11.30 uur.

Koffie/thee-	
drinken

Iedere ochtend van 10.00 – 11.00 uur in de binnentuin.

Wasserij Met vragen kunt u uitsluitend ’s morgens terecht bij Jeanette in de  
linnenkamer op de begane grond.

Protistha 
mondzorg

Na telefonische afspraak: 075 - 670 76 36

Cliëntenraad De cliëntenraad is te bereiken via de receptie, het mobiele nummer: 
06 - 22 82 64 64 of via clientenraadsaenden@gmail.com.

Geestelijke-
verzorging

Sanna Abbas, Geestelijkverzorger.
Telefoonnummer: 06 - 251 867 99. 
Email: s.abbas@zorgcirkel.com
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Dit blad is voor bewoners en cliënten 
van Zorgcentrum Saenden, Saenden-
pashouders en andere geïnteresseerden.
De Saendenstroom verschijnt 6 keer per
jaar in een oplage van 225 exemplaren. 

Redactie, vormgeving en samenstelling 

Anita Blokker
Corrie Kraefft 
Ingrid Hoenderdos
Lida Blokker
Karen Valenteijn

Inleveren kopij
Kopij kan bij de receptie van Zorgcentrum
Saenden ingeleverd worden vóór de 15e
van elke oneven maand. De redactie behoudt
zich het recht voor om kopij te redigeren,
niet te plaatsen of door te schuiven naar  
een volgende uitgave.

Zorgcirkel Saenden
Nova Zembla 2
1506 VD Zaandam
Telefoon Klantcontact Center Zorgcirkel,  
 : 088 - 559 1400
e-mail : receptie.saenden@zorgcirkel.com
internet : www.zorgcirkel.com


