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Ik heb gezocht

gevonden en verloren

en weer opnieuw gezocht

totdat ik het weer vond

Een mens wordt zoveel meer

dan eens geboren

en voor wie zoekt

is op ‘n dag de 

cirkel rond

Toon Hermans
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Van de redactie

Beste bewoners en andere Saendenstroom lezers,

Wat heerlijk, het is ’s morgens weer licht als ik de gordijnen opschuif. Helaas nog niet altijd 
met die heerlijke voorjaarszon, maar je kunt duidelijk merken dat de lente is begonnen. 
Verschillende bomen en struiken staan al in knop en het vogelhuisje in onze tuin wordt 
dagelijks druk bezocht door koolmezen stelletjes die op zoek zijn naar geschikte woonruimte 
voor hun kroost. Kom maar op met de lente!

Waar ik ook bijna niet meer op kan wachten is de opening van de tweede huiskamer. We 
zijn druk met het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers en ons doel is om de 
deuren van de nieuwe huiskamer en ons doel is om de deuren van de nieuwe huiskamer 
medio mei te openen. De huiskamer op de derde etage wordt dan de “inloop” huiskamer, 
de huiskamer op de vierde etage wordt een huiskamer voor een beperkte groep bewoners 
met een hoge indicatie. De creatieve activiteiten, zoals de schilderclub, verhuizen voor-
lopig naar de binnentuin.

De lente betekent voor mij ook, er op uit! In de wintermaanden waren er wel rondritten, 
maar dan werd er onderweg niet gestopt om een terrasje te pakken o.i.d. 
In de lente en zomermaanden streven we er naar om iedere week met een groepje bewon-
ers op pad te gaan, zodat aan het einde van zomer iedereen die dit wil, in de gelegenheid 
is geweest om met een uitstapje mee te gaan. 
In april zullen we vooral richting de kop van Noord Holland gaan, om te kijken bij de bol-
lenvelden die in bloei staan. Later in het jaar bijvoorbeeld ook naar IJmuiden voor een 
“vissie”, naar het strand in Egmond of naar Camping Bakkum.  Alle terrassen zijn ook weer 
geopend en dus kunnen we bij mooi weer ook gewoon een terrasje pakken op de Dam 
voor een kopje koffie met gebak of een lekkere borrel! Voor deze uitstapjes vragen wij een 
kleine eigen bijdrage.

Nieuwe collum
Met enige trots kan ik u melden dat het de redactie van de Saendenstroom is gelukt 
om een bewoner te vinden die speciaal voor de Saendenstroom, iedere twee maanden 
een collum schrijft. Ik verklap verder niets, maar u vindt zijn bijdrage op pagina 27.  
Veel leesplezier.

Pasen
Op zondag 17 april, eerste Paasdag, zijn alle bewoners van harte welkom bij het luxe 
Paasontbijt. Tussen 08.00 en 10.15 uur serveren we in het restaurant een heerlijk en uit-
gebreid Paasontbijt in buffetvorm. U komt toch ook?! Bewoners die liever boven ontbijten 
worden uiteraard niet vergeten.
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Op eerste Paasdag is er om 10.30 uur een Paasviering in de nieuwe kapel. Voorganger is 
pastor Truus Molenaar. Henk Hooijschuur neemt plaats achter het orgel en zorgt samen 
met het koor Inspiratie voor passende muziek. 

We sluiten Eerste Paasdag af met een optreden in het Saends Café. Dit keer is het de beurt 
aan de Sellies om er een onvergetelijke middag van te maken.

Rest mij nog om u veel leesplezier te wensen met deze Saendenstroom en natuurlijk hoop 
ik op een heerlijk zonnig voorjaar, waarin we met elkaar veel van onze tuin kunnen genieten.

Namens de redactie
Karen Valenteijn

BĳEN
BLIKSEM
BOEKET
BOMEN
GIETER
JURK
KIKKERVISJE
KONĳN
KUIKEN
LAM
LEVENDIG
MADELIEFJES
MEI
MOEDERDAG
NARCIS
NATUUR
NEST
PASEN
REGENWATER
RIET
TUINSLANG
VLIEGER
WEI
ZAAD
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LENTE WOORDZOEKER
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Lisanne Klopper
Zorgmanager

Beste lezers,

We schudden de winter van ons af en pakken weer de eerste zonnestralen! Met deze zon-
nige dagen hebben we een mooie start van de lente en laten we hopen dat dit een goed 
voorteken is voor een mooi voorjaar en een prachtige zomer.

De afgelopen periode stond in het teken van een nieuw begin. Waarin we als Saenden 
weer steeds meer open gaan, waar bezoek weer welkom is en activiteiten weer opgestart 
kunnen worden. Corona blijft aanwezig, maar we leren er steeds meer mee om te gaan. 

Om de weerstand tegen het coronavirus te verhogen was er donderdag 24 maart j.l. een 
tweede boostervaccinatieronde voor bewoners. Ondanks dat we al heel wat ervaring heb-
ben, is het toch weer een indrukwekkende staaltje samenwerking. Een geweldige groep 
collega’s voor en achter de schermen werkte samen om 24 maart zo goed en veilig mo-
gelijk te laten verlopen

Om verder fris het voorjaar in te gaan zal er binnenkort een voorjaarsschoonmaak plaats-
vinden. Ik bedoel dan niet letterlijk schoonmaken, maar een nieuwe frisse uitstraling in 
het restaurant en de binnentuin. Er komen mooie nieuwe meubelen, gordijnen en warme 
kleuren op de muur.   

Mocht u vragen hebben of zaken willen bespreken, voel u zich dan meer dan welkom in 
het kantoor naast de receptie of spreek me aan als u mij ziet lopen!

Ik wens u veel leesplezier!

Lisanne Klopper
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RANZIJN TUIN & DIER BEDANKT!!

Vandaag werden we door Ranzijn tuin & dier in de voorjaarsbloemetjes gezet!
In de huiskamer werden de plantenbakken voor het balkon gevuld en na afloop van de 
seizoensviering was er voor alle aanwezigen een voorjaarsbloeier om mee naar huis te 
nemen. Het zorgde voor heel veel blije gezichten!
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  Activiteiten en 

gezelligheid in  

           
    februari & maart...
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Eerste Paasdag

kerkdienst in de Nieuwe Kapel

Beste bewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de kerkdienst op 
zondag 17 april a.s. om 10.30 uur.

Het betreft een Paasviering van Woord en Gebed  
waarbij mooie, toepasselijke muziek, van het  
koor Inspiratie en van organist Henk Hooijschuur, 
het geheel extra kleur zal geven.
Voorganger is Pastor Truus Molenaar.

Wij hopen u daar te mogen begroeten.
U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Pastor Truus Molenaar,
Team welzijn
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EVEN PUZZELEN…

ZOEK DE VERSCHILLEN  -  HET ZIJN ER 10
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WAT EEN SNERTDAG EN WAT EEN SNERTQUIZ!
Op dinsdag 15 februari was het bij Saenden een Snertdag. Een dag vol “Snert” activiteiten en een 
hoop lol en gezelligheid!

We begonnen met een Snertontbijt, gevolgd door een Snertwandeling. Bij thuiskomst was er bij 
de koek en zopie kraam warme chocolademelk met slagroom en gevulde speculaas. In de bin-
nentuin werd er “Snert” muziek gedraaid. Natuurlijk kon een “Snert”maaltijd niet ontbreken en het 
team van Jongwijs uit Westzaan had heerlijke verse snert gemaakt, uiteraard met roggebrood 
en spek. De snert smaakte heerlijk, bij sommigen van u werd de soepkom zelfs tot twee keer toe 
bijgevuld.

In de middag was er een heuse Snertquiz en ook bij het Rad van Avontuur konden er Snertprijs-
jes gewonnen worden! Na afloop ging een flink aantal bewoners dan ook met een Snertprijsje 
naar huis!

Al met al een zeer geslaagde Snert dag!!
Op deze pagina kunt u nog even terug kijken naar de foto’s die zijn gemaakt op deze dag.
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WAT EEN SNERT WANDELTOCHT!
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s a e n d e n

Regenboog Saenden  
verwelkomt iedereen bi j  haar  
programma van 2022.. .  
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 Cees en Anita. Nederlandstalig liedjes programma met gedichten. 
LHBTI-middag van 14.30 tot 16.00 uur 

Dinsdag 8 maart 
Mens Durfteleven inloopochtend “Internationale vrouwendag”  
van 10.30 tot 12.00 uur

Dinsdag 26 april   
Optreden Harald Veenstra “Oranje boven” sfeervol liedjesprogramma, omlijst door 
prachtige beelden met de mooiste herinneringen van het Huis van Oranje.
LHBTI-middag van 14.30 tot 16.00 uur

Zaterdag 4 t/m 12 juni ZaanPride (of de Zaanse Regenboogweek)
• Dinsdag   7 juni  -  Roze Bingo van 14.30 tot 16.00 uur
• Donderdag   9 juni  -  Mens Durfteleven “Pride Week” van 10.30 tot 12.00 uur
• Vrijdag  10 juni  -  Vrijdagmiddag Regenboog Borrel van 14.30 tot 16.00 uur
• Zaterdam  11 juni  -  Zaanpride Parade, wandelen met bewoners van 10.30 tot 12.00 uur

Dinsdag 23 augustus 
Zomerfeest Thema “Italië” 
LHBTI-middag van 14.30 tot 16.00 uur

Dinsdag 6 september 
Mens Durfteleven inloop ochtend  
van 10.30 tot 12.00 uur 

Dinsdag 15 november   
Dragshow
LHBTI-middag van 14.30 tot 16.00 uur

Donderdag 29 november 
Mens Durfteleven inloop ochtend “Sinterklaasspel”  
van 10.30 tot 12.00 uur

Voor informatie en programma: 
Email: dezaanseregenboog@gmail.com • Website: www.dezaanseregenboog.nl
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Een actuele prijslijst van de vishandel kunt afhalen 
bij de receptie. Zowel contant betalen als pinnen  
aan de kraam is mogelijk!

Tevens kunt u kado/tegoedbonnen bij ons kopen!

Iedere donderdag
van 11.00 tot 12.30

de viskraam van  

     
  Zorgcirkel Saenden

Ten Boekel
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Nieuwe bewoners of verhuisd

Nieuwe bewoners

Dhr. J.H. Meijer Dhr. A.S. Visser

In huis datum: 2-2-2022 In huis datum: 1-3-2022
Appartement 118 Appartement 210

Mw. E. Preuss Mw. C.P.M. Bonouvrie - Kreetz
In huis datum: 2-3-2022 In huis datum: 3-3-2022
Appartement 315 Appartement 421

Mw.A.M.T. Woerlee - Kok Mw. A. Doves - de Beurs
In huis datum: 16-3-2022 In huis datum: 17-3-2022
Appartement 205 Appartement 214

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

1. In Venetië kan men rondvaren met een?     ....................................

2. Welk diertje veroorzaakt gaatjes in wollen kleding?    ................................... 

3. Hoe noemen we de kleine spaghetties in de soep?    ....................................

4. Wat is Baklava?        ...................................

5. Geef een andere naam voor cowboyfilm.     ...................................
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QUIZVRAGEN          U kun hieronder uw antwoord schrijven
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Valentijn in Saenden

14 februari vierden we de 
liefde en wie wilde, droeg 
die dag een button met 
een hart. 
Liefde is voor iedereen en 
voor alle leeftijden.
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Carnaval in Saenden
Op maandag 15 februari jl. was het zo-
ver... de verkleedkleren konden uit de 
mottenballen worden gehaald, want het was 
Carnaval!!

Bij de ingang van de zaal stond een groot kle-
dingrek met boerenkielen, boeven- en pira-
tenpakken, hoedjes, sjaaltjes, maskers, prui-
ken en ga zo maar door. Iedereen die wilde 
werd omgetoverd in de gewenste gekke, enge 
of “foute” outfit om vervolgens een plekje te 
zoeken in de zaal. Hier klonk al de muziek van 
Kees Balm. Eerst nog redelijk rustig, tijdens 
de koffie met Bossche bol, maar al snel ging 
het tempo omhoog.

De fles kwam op tafel en behalve de advocaat met slagroom vonden ook het 
bier en de wijn gretig aftrek. Hier en daar werd een dansje gewaagd en ik zag 
zelfs stiekem een kleine polonaise ontstaan.

 Bedenk hier de heerlijke hapjes van de keuken bij en dan weet u dat we het 
knotsgezellig hebben gehad.

Aan het einde van de middag waren er twee bewoners die in de prijzen vie-
len! Zij werden vanwege hun enthousiasme en outfit verkozen tot de Prins
en Prinses van het Bal!! Als u goed kijkt herkent u op de foto Herman Oomen 
en mw. Volkers. Naast de de eeuwige roem en een vermelding in deze Saen- 
denstroom, ontvingen zij uit handen van juryvoorzitter Alie een heerlijke fles 
wijn.



23



24



25

Lente

't is Lente! Lente!
   Het feestgeschal
Van "Lente! Lente!"

   Klinke overal!

Hoe geurt de wasem
   Der berkenspruit!

Hoe zacht is de asem
   Van 't vriendlijk zuid!

De bijtjes dragen
   Weer honing aan;
De tortels klagen;

   De wachtels slaan.

In weide en dreven -
   In vliet en poel -

Zwiert vrolijk leven -
   Is blij gewoel.

Was 't meerder weelde,
   Dan lentevreugd,
Die Adam streelde,
   In Edens jeugd?

Of breidde de aarde,
   Toen de Eerste Bruid
Haar bruidkans gaarde,

   Zich schooner uit?

Staring, A.C.W. (1767-1840)

Ingezonden door mw. R. Woudsma
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Onder dit kopje,  zal ik zo af en toe een stukje -min of meer waargebeurde ge- 
schiedenis uit mijn roemrucht verleden in de Saendenstroom zetten, veel lees- 
plezier! Rob Hond

Dit verhaal speelt in de tijd toen Rob nog Robbie was en bij tijden in korte broek met de 
autoped Amsterdam onveilig maakte..... Onze  onderbuurman was organist in de kerk. De 
man had uit puur enthousiasme een pijpenorgel in z'n woonkamer laten plaatsen, waarvan 
de baspijpen pal onder zijn plafond (onze vloer dus) uitkwamen.

Des avonds, enige tijd na gedane arbeid en het verorberen van z'n andijvie met bal ge-
hakt, vond de man het tijd worden om zijn nieuwe speeltje eens duchtig aan de tand te 
voelen. Alle registers gingen open. Dit nu, had tot gevolg dat één verdieping hoger Robbie 
en zijn kleine zusjes angstig krijtend hun bed uitkwamen en de woonkamer van hun ver-
bijsterde ouders binnenstormden.

Vader Hond, toch al ernstig gehinderd bij het beluisteren der sportuitslagen, begaf zich 
spoorslags naar beneden teneinde de enthousiaste muzikant te verzoeken het volume iets te 
temperen. Inderdaad werd het daarna iets zachter, maar toch deden de baspijpen ons thee- 
servies nog altijd duchtig rinkelen. Op een hernieuwd verzoek van  om vermindering van 
het volume, kreeg mijn goede vader slechts te horen dat het echt zo hard niet was.

Dit ritueel herhaalde zich een volle week lang vrijwel dagelijks. Wij  kinderen leden inmid-
dels flink aan slaapgebrek en de verhouding van onze ouders met de benedenbuur was 
gedaald tot ver beneden het vriespunt.

Toen mijn vader 's zaterdagsmiddags thuiskwam na zijn werk, bleek dat onze muzikant 
zijn kennis der muziek inmiddels had uitgebereid van "Looft den Heere" en deszulken tot 
een -niet geheel foutloos- maar met verve gebrachte poging tot "Toccata in Fugue". Jo-
hann Sebastian zelf zou ongetwijfeld de tranen in de ogen hebben gekregen...... Dit nu, 
ging mijn vader te ver. Hij spoedde ons aan, onze jasjes aan te trekken en verklaarde dat 
we een bezoek gingen brengen aan oma en opa.

Zelf rommelde hij nog wat in de kamer terwijl de rest van het gezin al buiten stond, maar 
tenslotte konden we gaan. Het was erg gezellig bij Opa en Oma; we bleven er zelfs eten! 
En wat een heerlijke rust.....

Toen we thuiskwamen, werden we vóór de deur al begroet door een oververhitte beneden- 
buurman die op hoge toon informeerde wáárom we de radio zo hard hadden laten staan 
tijdens onze afwezigheid. Wij kinderen wisten uiteraard van niets, maar toen mijn vader 
en moeder elkaar een veelbetekenende blik toewierpen, begon ik, als oudste, wel iets te 
vermoeden.

 Dagboek van een Straethond
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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.

Dinsdag 
26 april

Met het thema 
“Oranje boven” 
sfeervol liedjes-
programma, om-
lijst door prach-
tige beelden met 
de mooiste herin-
neringen van het 
Huis van Oranje.

Optreden van Harald Veenstra

Aanvang: 14.30 uur
Waar: Restaurant

Entree: € 2,50 voor buurtbewoners met recreatie plus
               € 3,50  voor overigen

Inclusief koffie, thee, een hapje en een drankje.

Mijn vader hield de huisdeur open en zei tegen de buurman: "hoort u wel, hij staat hele-
maal niet hard!" "Dan is het wel érg gehorig" was het antwoord. Mijn vader keek alleen 
maar, en de buuurman leek te blozen. Snel verdween hij weer richting zijn eigen voordeur. 
Toen we de kamer binnenkwamen, troffen we daar de radio aan, plat onder tafel met de 
luidspreker vloerwaarts; omgeven door stoelkussens en beddegoed......
Na deze affaire was buurman graag bereid,, afspraken te maken rond tijdstip en volume 
van zijn muzikale escapades
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Met optreden van Andrea Weeling  
en Benjamin.
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Met optreden van John Meijer.
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Overlijdensberichten

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van:

mw. g.c. konijn-hendrikse                            
hr. h. van der wel                                                         

hr. k. mol                                                                         
mw. j. gouwerok-weers                                            
mw. c. dragotta – kool                                    

mw. a.p. de leede  
dhr. t. shahriari   
dhr. g.t. derksen

mw. e. preuss

Rust in vrede

Grootheid ligt
in kleine dingen



31

Uw oplossing kunt u tot 15 mei 2022 inleveren bij  
de receptie. Veel plezier en succes met puzzelen!

Oplossing prijspuzzel 
Saendenstroom nr. 1 - 2022 De winnaar van  

de prijspuzzel is:

Dhr. Rijser, 
app. 103

De prijs is een  
heerlijk flesje wijn.

P Pr ij s u z z e l

Wijn

Verticaal
1  Welpenleidster
2  Zoogdier
3  God (lat.)
4  Aandeel
5   Onderzoeker in  

opleiding
6  Goedgelovig

10  Sarcastisch
11  Begroeide vlakte
12  Laf
14  Koffiesoort
16  Aloë-achtige plant
18 Vorm
19  Raamscherm

Horizontaal
1  Aanbedene
4  Heiligenvoorstelling
7  Roem
8  Herleving
9  Poster

12  Jongensnaam
13  Japanse munt
14  Chinees gerecht
15  Afrikaans land
17  Grappig
20  Familielid
21   Arabische naam  

 van God
22  Bespot persoon

7
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WINTERVIERING - PRÉ LENTE VIERING

Vandaag hebben we samen met de (buurt)bewoners afscheid genomen van de winter en de 
lente verwelkomd! Er was muziek van het Duo Hills, er waren gedichten van diverse mede- 
werkers en vrijwilligers en er was een mooie overweging van geestelijk verzorger Sanna 
Abbas. Na aflloop kregen alle aanwezigen, dankzij een gulle gift van Ranzijn tuin & dier, een 
mooie voorjaarsbloeier mee naar huis.
Trots op Saenden!!
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Afscheid Els

Na meer dan 40 jaar trouwe dienst, hebben wij op vrijdag 11 maart afscheid genomen van 
Els van de Akker. Als lid van Team Welzijn en een graag geziene gastvrouw en animator 
van het huiskamerproject, gaan we haar zeker missen.

Els geniet van je pensioen, je man, kinderen en kleinkinderen en de tijd die dan nog over-
blijft... 
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Cliëntenraad

Bericht van de cliëntenraad

Het jaar is goed van start gegaan voor de cliëntenraad van Saenden. Op 2 februari 
werd de medezeggenschapsregeling voor alle cliëntenraden van de Zorgcirkel fees-
telijk getekend en bekrachtigd door de Raad van Bestuur en alle raden. 
Dit betekent dat de cliëntenraden eindelijk, zwart op wit, een officiële status heb-
ben gekregen. De samenwerking met de Zorgcirkel is goed maar het is ook fijn als 
het op papier bevestigd is.

Ook kunnen we eindelijk een familie middag organiseren. Iets wat al lang in de 
planning stond maar ja… steeds stak Corona weer de kop op en gooiden de maatre-
gelen weer roet in het eten. Hopelijk verdwijnt de Corona, nu de lente aanbreekt, 
op de achtergrond en kan de middag doorgaan.

De leden hopen u op 3 april te ontmoeten zodat we elkaar allemaal beter leren ken-
nen en graag laten we u ook de hulpmiddelen zien, die het leven van de cliënten 
leuker en plezieriger maken.
Hopelijk tot 3 april! Ook zijn we altijd bereikbaar via de receptie van Saenden.

Hartelijke groet
Lida Blokker

De cliëntenraad
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We hebben een naam voor onze clown!

 Zoals u in de vorige Saendenstroom heeft kunnen lezen gaat Miriam van team welzijn, 
binnenkort beginnen met de opleiding tot contact clown. Een contact clown is “een rode 
neus en kleren in alle kleuren van de regenboog, een contact clown draagt letterlijk bij aan 
het leven met kleur. Met humor, onbevangenheid en aandacht breek ik het ijs. Een contact 
clown zorgt voor een moment van rust en een spontane glimlach.”

Straks kunt u Miriam dus als Miriam tegenkomen in de wandelgangen, maar ook als clown. 
Voor haar clowns persoon zochten we nog een naam en die hebben we gelukkig gevon-
den! Er waren een aantal inzendingen, waaronder Clowntje Kierewiet en Sientje Saenden  
Eén van de collega’s heeft voor Miriam de naam Pien Petit bedacht en dit is uiteindelijk 
de winnaar geworden! “Pien vond ze gewoon leuk en petit is Frans voor klein”, aldus de 
winnende collega. En... laten we eerlijk zijn, Miriam is niet al te groot!

Dus... komt u Miriam straks tegen in een gekke outfit, met rode neus, dan weet u... 
dat is Pien Petit.

Op de foto's hieronder ziet u Miriam als clown.
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Datum: Maand: APRIL
4 Hr. G.P. Beunder

5 Hr. P. Haklander

18 Mw. C.A. Kailola Progas van Geuricke

25 Mw. C.P.M. Bonouvrie-Kreetz

28 Hr. R. Hond

Datum: Maand: MEI

3 Mevr. M.S.J. Nieland-Koeman

15 Mevr. M.J.A. Middelkoop-Oortmeijer

19 Mevr. E.A. Voortman-Heng

23 Mevr. R. Ramphal-Baboelal

26 Hr. H.J.M. Oomen

31 Mevr. R. Woudsma-Hiddema               

Verjaardagen
VAN DE

BEWONERS

Alle jarigen alvast

Hartelijk gefeliciteerd
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MONIQUE CREMERS NEEMT AFSCHEID VAN SAENDEN!

Met dank aan dhr. Cortissos voor het maken van de foto’s.

Op dinsdag 1 maart jl. hebben bewoners, vrijwilligers, medewerkers en de cliëntenraad 
afscheid genomen van Monique Cremers, sinds 2016 bestuurder bij de Zorgcirkel. Mo-
nique trakteerde op iets lekkers bij de koffie en er waren mooie woorden van Lisanne. 
Aansluitend was Monique te vinden in de Heerensalon en werd ze toegezongen door ons 
eigen Saendenkoor.
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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.

           17 APRIL -     DE SELLIES
 1 MEI -     FORTISSIMO
15 MEI -     JOHN HILLS EN MONIQUE
29 MEI -     ANDREA WEELING
  

Samen maken we het gezellig!
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DOET-IE ‘T OF DOET-IE ‘T NIET
Nederlands spelprogramma
 
Een spelprogramma dat in februari 1988 bij 
de VARA begon. Het programma werd bedacht 
door Peter Jan Rens en uitgewerkt door John 
de Mol. Met de overstap van Rens naar RTL 4 in 
1993, ging ook dit programma mee. De laatste 
aflevering van het programma werd in 1997 
uitgezonden.

In het programma stonden verschillende can-
did camera-filmpjes centraal. Hierin vroeg 
Rens voorbijgangers met hem mee te doen. In 
het begin speelde ook Christine van der Horst een rol bij deze filmpjes. Samen 
speelden ze dan bijvoorbeeld midden op straat brandweertje, dansten ze, of aten 
een dropveter. Ook waren er gewone candid camerafragmenten.

In de spelshow werd eerst een serie filmpjes met dezelfde situatie getoond, waar-
na één filmpje halverwege werd stopgezet. Aan de kandidaten werd vervolgens 
gevraagd over de persoon in het filmpje: “Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet?”. Deze vraag 
werd ook gesteld bij andere spellen in het programma.

Vanaf het 2e seizoen deden alleen onbekende kandidaten mee, die in koppels stre-
den. Bekende Nederlanders bleven wel verbonden met het programma. Met een be- 
kend persoon werd dan een spel gespeeld en was een BN’er vermomd als Mystery 
Guest die geraden moest worden. De kandidaten moesten dan zeggen of dit wel 
of niet lukte. In 1994 veranderde RTL het programma.Zo deden er 2 deelnemers 

mee met elk 3 supporters op de tribune. De sup-
porters deden zo mee met het stemmen bij de 
filmpjes en spellen. Men stemde door een groene 
of een paarse ballon op te blazen. Groen was Ja 
en paars was Nee. De twee teams met de meeste 
juiste antwoorden streden uiteindelijk tegen 
elkaar in een finale. Zij konden bij de filmpjes 
extra geld voor “hun” kandidaat verdienen.

H
Televisieserie’s of programma’s uit de oude tijd...
erinnert u zich deze nog...?
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OPLOSSINGEN PUZZELS VAN PAGINA 5 + 11 + 19

ZOEK DE VERSCHILLEN oplossing van pagina 11

1. Gondel
2. Mot  
3. Vermicelli
4. Zoet turks/grieks gebak
5. Western

QUIZVRAGEN Oplossing van pagina 19Lente woordzoeker
Oplossing van pagina 5
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U kunt uw oplossing tot 15 mei 2022 inleveren bij de receptie. 
Succes met het raden!

In de vorige Saendenstroom,  
stond Miriam Bruggeman,  
medewerker Team Welzijn. 
Helaas heeft niemand Miriam  
herkend. Maar in de wandel- 
gangen werden vele namen  
genoemd,maar helaas niet  
de juiste.

Op de foto links ziet u  
Miriam als jonge meid.

t

Rechts op de foto, 
ziet u Miriam zoals u  

haar nu kent.

u

Herkent u de meiden op onderstaande foto’s? Links de moeder als tiener en rechts 
haar dochter als kleuter. Nu twee volwassen vrouwen die allebei werkzaam zijn in 
Saenden. Weet u misschien wie het zijn?

QUIZVRAGEN Oplossing van pagina 19
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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 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.

Vishandel Vishandel van Ten Boekel.
Iedere donderdag van: 11.00 – 12.30 uur.

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-
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De Saendenstroom verschijnt 6 keer per
jaar in een oplage van 225 exemplaren. 
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