
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor (wijk)bewoners en medewerkers van Cardia – locatie Landscheiding 

2e jaargang nr. 7 – Juli 2019 

LOCATIENIEUWS 

LANDSCHEIDING 

Deze maand onder andere: 

>  BBQ en optreden Jongens van Willems 

>  Vrienden van Landscheiding delen ijsjes uit 

>  Optreden Soundtravelerband 

>  Optreden Die Haghe operettespelers 

>  Busuitje volkstuinen Rijswijk  

>  Busuitje diner bij Onderwatershof 
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LOCATIENIEUWS 
 

LANDSCHEIDING  -  JULI 2019 
 
 

Van de Redactie 
 
Beste lezer,  
 
Afgelopen maand stond voor een aantal bewoners en medewerkers in het teken van 
de bewonersvakantie. Een prachtige foto op de voorpagina van dit locatienieuws 
illustreert deze vakantie. Fantastisch dat medewerkers van de 1e etage deze reis 
wilden organiseren en dit initiatief is ondersteund door de organisatie.  
Voor de thuisblijvers was er gelukkig ook genoeg te doen, van BBQ tot High Tea en 
van bingo tot samen buiten ijsjes eten, niemand hoefde zich te vervelen. 
 
Komende maand vindt de grote jaarlijkse BBQ plaats, Die Jongens van Willems 
komen net als 2 jaar geleden optreden dus trek uw dansschoenen vast uit de kast! 
 
Naast die Jongens van Willems staan er deze maand nog twee optredens gepland, en 
wel twee hele bijzondere, een ervan is een band uit Amerika, genaamd de  
Soundtravelerband. Via een medewerker van Cardia hebben we dit optreden voor u 
kunnen organiseren.  
 
Ook het derde optreden is bijzonder, Die Haghe Operettespelers komen hier 
namelijk optreden omdat een van onze bewoners in dit koor heeft gezongen, heel 
leuk! 
 
De Vrienden van Landscheiding komen deze maand langs om Italiaanse ijsjes uit te 
delen, dank daarvoor! 
 

Ten slotte nog even dit: de vakantieperiode breekt weer aan. Dit heeft invloed op 
de activiteiten maar we trachten u ook deze periode een gevarieerd programma aan 
te bieden.  
 
Geniet van deze muzikale maand! 
 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
  
Marlot Henkes (coördinator Welzijn) 
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LOCATIENIEUWS 
 

LANDSCHEIDING  -  JULI 2019 
 
 

Van de Regiomanager 

 
Beste bewoner,  
 
 
Een aantal bewoners van de eerste, tweede en vierde etage genieten van een mooie 
vakantie in Drenthe. De vakantie is georganiseerd door de medewerkers zelf en 
wordt volledig begeleid door een team vanuit Landscheiding. Er zijn medewerkers 
van de verzorging, verpleging, de afdeling welzijn en facilitair, de verpleegkundig 
specialist en vrijwilligers mee. Cardia is trots en blij met het initiatief van de 
medewerkers. De huidige berichtgeving is dat zowel de vakantiegangers als de 
begeleiders volop aan het genieten zijn. De vakantie duurt van 24 tot en met 28 
juni. In het komende locatie nieuws delen we de ervaringen. 
  
Momenteel worden in de huiskamers vaste airco’s geplaatst met meer capaciteit. 
Medio juli zullen die in werking zijn, zodat we er deze zomer van kunnen genieten. 
  
Het wifi netwerk wordt uitgebreid. Binnenkort zijn de werkzaamheden afgerond en 
heeft u een betere ontvangst. 
  
Ik wens u een fijne maand. 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Zuurmond 
Locatiemanager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het prachtige vakantiehuis in Drenthe 
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Van de Vrijwilligerscoördinator 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouder worden gaat vaak gepaard met groeiende kwetsbaarheid, lichamelijke gebreken 
en geheugenproblemen en een krimpend sociaal netwerk. Eenzaamheid ligt op de 
loer. Zelfredzaamheid komt in gevaar.  
Voor bewoners van Landscheiding en ouderen uit de omgeving die dit herkennen, gaan 
we graag op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks een bezoekje brengt. We noemen 
dit een maatje. 
 
Wat kunt u verwachten van een maatje? Een maatje geeft een paar uur van zijn/haar 
tijd om er te zijn voor u. Dit kan zijn door een gesprek te voeren, een wandeling te 
maken, een spelletje te doen of iets samen te ondernemen. Wat de invulling van de 
tijd samen is, kunnen jullie in overleg afspreken.  
 
Natuurlijk is het belangrijk dat het klikt met een maatje. Als u het leuk vindt om een 
maatje te krijgen, voeren wij een intake gesprek met u. Tijdens dit gesprek kunt u uw 
wensen en behoeftes kenbaar maken. Vervolgens gaan we op zoek naar een ‘match’. 
Als we deze denken gevonden te hebben, dan stellen we de persoon aan u voor. 
U bent altijd vrij om aan te geven of u een klik ervaart of niet. Als dit niet het geval 
is, gaan we verder op zoek naar een geschikt persoon.  
 
Heeft u interesse heeft of een vraag hierover, dan hoor ik het graag van u. Altijd 
welkom om even contact op te nemen. Dat kan ook via het uitbureau of de receptie.   
 

Hannah den Hartogh, Coördinator vrijwilligers, 
T: 070-80 08 447; E: hdenhartogh@cardia.nl 

Aanwezig op maandag en donderdag 
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LANDSCHEIDING  -  JULI 2019 
 
 

Welzijn 

 
Weer een leuk fotoverslag van de activiteiten die we afgelopen maand 
beleefden. 
 
Verse vis eten bij Simonis aan de haven 

 
 

 

Strijkje Goldhagen speelt Zigeunermuziek en Operette 
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LOCATIENIEUWS 
 

LANDSCHEIDING  -  JULI 2019 
 
 

                             Welzijn 

 

Week van plezier 
In de week van plezier was er op 6 juni een optreden  
“Muziek met een lach”. De goochelaar deed een ronde 
in het Grand Café waarbij hij diverse trucs uithaalde 
en waarbij de muziek niet ontbrak. Er werd luidkeels 
meegezongen en voor menigeen maakte hij een 
passende ballonnenbloem. 
 
Gezellige muzikale dag 
In de Vlinder/dagbesteding hebben we met 

verschillende 
bewoners met 
Karin muziek gemaakt. Er was voor ieder een 
eigen gekozen persoonlijk lied. Op het laatst 
werden diverse muziekinstrumenten ingezet. 
Met een aantal bewoners van de gesloten 
afdelingen hebben we in het Grand Café 
geluncht. We werden door Huib getrakteerd 
op een heerlijk broodje kroket. Het was een 
geslaagde lunch. 
In de middag regende het pijpenstelen. Dat 
was voor ons reden om een spelmiddag te 
organiseren. Het nieuwe grote Mens erger je 

niet-spel werd gespeeld. Door het grote formaat 
van het spel was het voor de bewoners 
gemakkelijker te spelen. Er ontstond een heuse 
strijd. 
 
 
 
 

Muziekoptreden 
In het Grand Café vond ’s middags een 
spetterend optreden plaats van “Carla en haar 
Band” die bestond uit Carla op piano en drie 
mannen op gitaar. Het gespeelde repertoire 
was zeer breed (engels- en Nederlandstalig). 
Er werd meegezongen en gedanst (zelfs in de 
rolstoel).  
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LANDSCHEIDING  -  JULI 2019 
 
 

           Welzijn  

 
Mooie boom 

In de voortuin van Landscheiding naast het 
materialenhok staat een prachtige boom/struik  
waarvan iedereen zich afvroeg wat de naam 
hiervan was. Deze boom staat hier al jaren maar 
valt nu pas op omdat hij prachtig in bloei staat. De 
naam is uitgezocht op internet en blijkt de Japanse 
Kornoelje te zijn. De volledige naam is ‘Cornus 
kousa var. Chinensis’.  
 
 
 
 
Lunch in de Smulhoeve 
Rond elf uur zijn we vertrokken met een aantal bewoners van de eerste etage naar 
Leidscheveen alwaar we in restaurant De Smulhoeve (gerund door verstandelijk 
beperkte personen) de lunch hebben gebruikt. Het was moeilijk kiezen uit het grote 
aanbod op de kaart. Toch heeft ieder zijn/haar eigen keuze kunnen maken (van 
pannenkoek tot broodje gezond). Na afloop was er gelegenheid om de 
kinderboerderij te bezoeken en te genieten op het terras van de heerlijke zon. Rond 
half twee zijn we voldaan richting huis vertrokken. 
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Welzijn 

ZOMERMIDDAG 
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Ontmoetingscentrum 

 
 
Schevenings vrouwenvisserskoor trad 

op 4 juni 2019 in het 
Ontmoetingscentrum op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtbewoners en deelnemers van het Ontmoetingscentrum hebben uit volle borst 
meegezongen. Het was een groot succes. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Muziekgroep de Meisjes treden elke tweede donderdag van de maand op. 
Zij zingen samen met de deelnemers, het kindercentrum Bunderbos en 
buurtbewoners smartlappen en kinderliedjes. 
Elke keer is het weer een feestelijke gebeuren. 
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LOCATIENIEUWS 
 

LANDSCHEIDING  -  JULI 2019 
 
 

Geestelijk verzorger 

 

Pinksteren in De Vlinder 

Op het moment dat ik dit schrijf is de 
eerste kerkdienst in de Vlinder alweer 
achter de rug. Het was fijn dat de meer dan 
20 aanwezigen met Pinksteren samen het 
Feest van de Heilige Geest konden vieren in 
een grotere ruimte met meer sfeer. 
 
De liederen werden onder de bezielende 
leiding van cantor Jeroen de Haan dit keer a 
capella gezongen. Maar de volgende dienst, 
zo is de bedoeling, zal de samenzang 
muzikaal worden begeleid met een keyboard. 
 

 

ZinCafé 

4 juni was het eerste ZinCafé in de gang op de 
tweede verdieping. Met bewoners en anderen 
kwamen we samen om te spreken over 
dromen. Zo lazen we als inleiding het verhaal 
van Jacobs droom zoals dat in het Bijbelboek 
Genesis staat. Ter illustratie deelde ik de 
bijgaande afbeelding uit waarop gereageerd 
kon worden. Daarna bespraken we met elkaar 
wat dromen is. 
 
Je kunt ’s nachts dromen, maar dromen zijn 
ook de verwachtingen en hoop die je hebt of 
had voor de toekomst. Zijn al je dromen 
uitgekomen of zijn ze juist in duigen gevallen? 
Met het lezen van de onderstaande tekst heb 
ik aan het eind van het ZinCafé wat van mijn 
eigen gedachten over dromen gedeeld.  
 

Een ladder naar de hemel 
We zien op de afbeelding een ladder. Eigenlijk een wenteltrap. Er gaan figuren op en 
neer. Een aantal met, maar ook een aantal zonder vleugels. Sommigen dragen iets: 
een kan, een mand met brood, een lap stof of boekrol. De gedaantes komen van 
boven de trap aflopen tot op de aarde. Eenmaal beneden aangekomen draaien de 
gedaantes om en gaan de ladder weer op, terug naar boven.  Onderaan de ladder, op 
de aarde, ligt een man te slapen. Het is Jacob. De ladder is zijn droom. 
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LANDSCHEIDING  -  JULI 2019 
 
 

Geestelijk verzorger 

 

Normaal gesproken kunnen we niet meekijken met wat iemand anders droomt. We 
kunnen alleen maar afgaan op wat de dromer nog kan herinneren nadat deze wakker 
is geworden. Die kan dan vertellen wat hij of zij heeft gedroomd. Voor de dromer 
Jacob is het duidelijk dat de droom niet zomaar een slecht verteerde maaltijd is. Hij 
kan zich zijn droom levendig herinneren, zozeer zelfs dat hij er een boodschap van 
God in herkent. 

 

Sterker nog: de Boodschapper zelf staat naast Jacob en mocht daar nog misverstand 
overbestaan, deze introduceert zich als de God van Abraham en van Isaak, zijn vader. 
God doet Jacob een belofte: het land waar hij ligt te slapen zal eens van hem zijn en 
van zijn nakomelingen. Het zal een groot land zijn en waarheen Jacob ook gaat, hij 
zal altijd daar naartoe terugkeren en God zal hem daarbij beschermen. 
 
Eenmaal wakker beseft Jacob dat die droom niet het gevolg is van een volle maag. De 
droom is een rechtstreekse boodschap van God. En de plaats is een bijzondere plaats. 
De steen die eerst als hoofkussen dienst deed, wordt door Jacob gewijd met olie en 
rechtop gezet, als symbool van Gods aanwezigheid en het heilige karakter van die 
plaats. Betel, zal die plaats voortaan heten: Huis van God. 
 
Misschien hebben we wel eens iets ervaren van Gods aanwezigheid op een bijzondere 
plaats of een bijzonder moment. Misschien was de ervaring iets wat moeilijk onder 
woorden te brengen was, ongrijpbaar als een droom die als nevel in de ochtendzon 
verdampt. Zulke bijzondere plaatsen worden in Ierland ‘dunne plaatsen’ genoemd. 
 
Dunne plaatsen zijn die zeldzame plekken waar de afstand tussen hemel en aarde 
verdwenen lijkt. De scheidingsmuren tussen deze en de andere wereld zijn daar zwak. 
Dat kunnen plekken zijn als kerken, maar dat hoeft niet. Dunne plekken zijn het 
domein van dat wat niet kan worden gezegd. De ervaring van zo’n dunne plaats is vol 
van betekenis, maar een betekenis die niet meteen onder woorden gebracht kan 
worden. 
 
De betekenis voor Jacob is de belofte die hij meekrijgt in de droom. Misschien was hij 
uitgeput, angstig en wanhopig, maar God belooft hem dit land waaruit hij nu vlucht 
voor zijn broer Esau. Jacob is gesterkt door de droom. Hij weer een doel, al is de weg 
ernaar nog in nevelen gehuld. Hij vat moed en gaat verder op reis. 
 
Misschien hebben we ooit zelf zo’n ervaring gehad, een droom die ons weer bij de les 
bracht, weer moed gaf en zin en doel. Met Pinksteren wordt vaak de profetie uit Joël 
aangehaald: ‘Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen 
dromen en jongeren zullen visioenen zien.’ Misschien heeft u zelf ooit zo’n ervaring 

meegemaakt. Misschien heeft u ooit een droom gehad. Welke was die en wat 
betekende die voor u? Zij al uw dromen uitgekomen? 
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Geestelijk verzorger 

 
Dat waren zo wat van de vragen die ter tafel kwamen en besproken werden, maar er 
zijn natuurlijk meer vragen Die komen hopelijk allemaal aan bod bij het volgende 
ZinCafé op dinsdagmiddag 2 juli. Ook dan weer om half 3. 

 

Ter overdenking 

In de lijn van het voorgaande dit citaat over dromen:  

“De toekomst is onzeker en zo moet het zijn, want de toekomst is het doek waarop 
we onze dromen schilderen. Dit is de menselijke toestand: dat we voor een prachtig 
leeg doek staan. We hebben alleen dit moment waarin we ons voortdurend kunnen 
wijden aan de heilige Aanwezigheid welke we delen en scheppen.”   
Frank Herbert 

 
 
 
 
U mag hierover nadenken. Bent u het ermee eens of niet? 
Wellicht is het een idee de toekomst als gespreksonderwerp 
bij een volgend ZinCafé te bespreken. 
 

 
 
 

Pieter Hartevelt, 
Geestelijk verzorger 
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Catering 

BBQ en Live Muziek 

Op donderdag 18 juli verruilt Huib de keuken voor de jaarlijkse 
barbecue! Heerlijk vlees, salades en brood zullen onze borden vullen. 
De BBQ wordt muzikaal begeleid door ‘Die jongens van Willems’. Ook in 
2017 waren zij van de partij en hebben we genoten. 
Ook bewoners uit de wijk zijn van harte welkom. Voor onze eigen 
bewoners is de BBQ gratis. Familie en wijkbewoners betalen € 17,50. 
Graag van te voren inschrijven i.v.m. inkoop en plaatsen. U kunt 
reserveren en betalen bij de receptie. 
 

Wij hopen u allen te zien! 
 
 

Datum: Donderdag 18 juli 2019 
Plaats:  Grand Café  
Tijd: 17.00 – 20.00 uur  
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Vrienden van Landscheiding 

 

 
Sinds de oprichting in 1984 zet de Stichting Vrienden van Landscheiding zich in 
voor de bewoners van woonzorgcentrum Landscheiding, onderdeel van Cardia. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en organiseert voor bewoners 
activiteiten en levert financiële bijdragen voor zaken die niet uit het reguliere 

zorgpakket betaald kunnen worden. 
 

Zaterdag 27 juli komen wij ’s middags vanaf 14.00 uur bij de bewoners 
langs om hen op een lekker Italiaans ijsje te trakteren. 

 
Wij ontvangen geen subsidie en zijn dus geheel afhankelijk van donaties en giften. 

Voelt u zicht betrokken en draagt u de Vrienden van Landscheiding een warm hart 
toe dan kunt u ons steunen en zo extra zaken mogelijk maken. Dit kan als donateur, 

maar ook met een eenmalige gift zijn we erg blij. 
 

Elke financiële bijdrage is dan ook zeer welkom!!! 
 

De stichting is een door de Belastingdienst erkende ANBI stichting en dit betekent 
dat alle donaties en giften voor zowel particulieren als bedrijven fiscaal aftrekbaar 

zijn. 
 

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Landscheiding is 

NL71 INGB 0001 0870 82 
 

Wij zien uw gift(en) graag tegemoet. Bij voorbaat dank! 
 
 
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Landscheiding 
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Mededelingen 
 

 

 

GEFELICITEERD 

 
 

 

Verjaardagen Juli 
 

Naam bewoner App. Verjaardag 

Mw. M. Ruijgrok 301 1 juli 
Dhr. C. Snijders 432 2 juli 
Mw. M.P. Veraar-Hofman 221 4 juli 
Dhr. M. Schoppink 234 6 juli 
Mw. R. Hamstra-Tap 331 13 juli 
Mw. M. Haaring 303 15 juli 

 
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe 

 
 
 

 

Nieuwe bewoner     App.  

Mw. JJG Ruberg-van Unen (tijdelijk)  215 

     
  
 
 

Verhuisd van:   naar:  

Mw. E. Vrolijk-Rog         433    123 
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Mededelingen 

 

Wij gedenken 

Naam geboortedatum datum overlijden 

Mw. J.K. Merks van Gameren 10-05-1924 18-06-2019 
Mw. M.J. Jansen 03-08-1924 21-06-2019 
   
 
 
 

 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda Geestelijke Verzorging 

Datum Tijd Omschrijving Locatie 

Dinsdag 2-7 14.30-15.30 
Zincafé met geestelijk 
verzorger Pieter Hartevelt 

Gang 2e etage 

Zondag 7-7 14.30-15.30 
Kerkdienst olv Pieter 
Hartevelt 

Vlinder 

Zondag 14-7 14.30-15.30 
Zingen van geestelijke 
liederen 

Personeelsruimte 

Donderdag 18-7 15.00-16.00 Katholieke viering Personeelsruimte 

Zaterdag 21-7 14.30-15.30 Kerkdienst olv Henk Vliem Vlinder 
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Activiteiten JULI 

Maandag 1 
Weekopening  
Muzikale middag  
Paul’s muziekcafé 

10.30-10.45 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 2 

Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Zincafé met geestelijk verzorger 
Pieter Hartevelt 
Spelmiddag 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
14.30-15.30 
 
15.00-16.00 

3e étage 
Grand Café 
Gang 2e 
etage 
Grand Café 

Woensdag 3 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e étage 

Donderdag 4 
Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 
Bingo 

10.30-14.00 
10.30-11.30 
14.30-15.30 

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 

Vrijdag 5 
Busuitje: Diner bij Onderwatershof 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

16.00-19.00 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag 6    

Zondag 7 Kerkdienst, olv Pieter Hartevelt 14.30-15.30 Vlinder 

Maandag  8 
Weekopening 
Muzikale middag  
Paul’s muziek café 

10.30-10.45 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag  9 
Wandelen 
Spelmiddag 

13.00-14.00 
15.00-16.00 

Grand Café 
Grand Café 

Woensdag  10 
Vd Stelt Rollatorcheck 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.00-14.00 
11.00-12.00 
17.00-19.00 

Grand Café 
Serre 
2e/4e étage 

Donderdag 11 
Koffie met René 
Coupeuse 

10.00-11.00 
10.30-14.00 

Grand Café 
Grand Café 

Vrijdag 12 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

17.00-19.00 Grand Café 

Zaterdag 13 Optreden: Die Haghe Operettespelers 14.30-16.00 Grand Café 

Zondag 14 Zingen van geestelijke liederen 14.30-15.30 
Personeel-
sruimte 

Maandag 15 Weekopening  10.30-10.45 Grand Café 
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Muzikale middag  
Paul’s muziek café 

14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 16 
Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spelmiddag 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00  

3e étage 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag 17 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e étage 

Donderdag 18 

Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 
Katholieke viering 
BBQ en muzikaal optreden Die 
Jongens van Willems 

10.30-14.00 
10.30-11.30 
15.00-16.00 
17.00-20.00 

 
 
Grand Café 
Grand Café 
Personeels-
ruimte 
Grand Café/ 
terras 

Vrijdag 19 
Busuitje Volkstuin Rijswijk 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 

Grand Café 
Grand Café 

Zaterdag 20 Optreden: Soundtravelerband 14.30-16.00 Grand Café 

Zondag 21 Kerkdienst, olv Henk Vliem 14.30-15.30 Vlinder 

Maandag 22 
Weekopening  
Muzikale middag  
Paul’s muziek café 

10.30-10.45 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 23 
Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spelmiddag 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00  

3e étage 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag 24 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e étage 

Donderdag 25 
Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 

10.30-14.00 
10.30-11.30 

Grand Café 
Grand Café 

Vrijdag 26 

Busuitje huiskamers, Pluktuin 
Naaldwijk 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
 
17.00-19.00 

Grand Café 
 
Grand Café 

Zaterdag 27 
IJs uitdelen door de Vrienden van 
Landscheiding 

14.00-16.00 Gehele huis 
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Zondag 28    

Maandag 29 
Weekopening  
Muzikale middag  
Paul’s muziek café 

10.30-10.45 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 30 
Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spelmiddag 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00  

3e étage 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag 31 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e étage 
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Receptie Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 
uur. Telefoonnummer: 070-800 8400. 

  

Catering Geopend maandag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 

uur. Reserveren kan van 9.00 tot 17.30 uur op het nummer 

van de receptie. 

Reparaties  Reparaties kunnen gemeld worden bij de receptie. 

 
Iris Zwart,  Bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  
Vertrouwenspersoon Tel: 070-800 8400 
cliënten E-mail:  izwart@cardia.nl 
 

Trombose dienst Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 in de serre op de 

begane grond. 

 

Coupeuse Iedere donderdag van 10.30 tot 14.00 uur in het Grand café. 

 

Kapper Qioz  Openingstijden 

 Dinsdag  9.00-16.00 uur 

Donderdag  9.00-16.00 uur 

Telefoonnummer  06-16 31 59 12 

 

Brievenbus Tegenover de receptie 
 
Uitburo Voor aanmelding, opmerkingen en vragen betreffende 

activiteiten en het locatienieuws kunt u terecht bij het 
Uitburo. 
Maandag tot en met vrijdag 
Van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur 
Tel: 070-8008446 

 
 

  

mailto:izwart@cardia.nl
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Medisch centrum De huisartsenpraktijk is bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 070-20 92 

041. U kunt bij de balie aanlopen van 8.00 tot 12.00 uur. 

De tandartsenpraktijk is momenteel geopend op 

maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en op 

dinsdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur.  

Afspraak maken kan tussen 8.30 en 12.30 op 

telefoonnummer: 070-20 51 868. 

Voor spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u 

bellen met de Haagse spoedgevallendienst op 

telefoonnummer: 070-31 10 305. Deze dienst is op werkdagen 

vanaf 16.00 uur en het gehele weekend bereikbaar. 

 

Fysiotherapie Geopend van 8.00 tot 17.00. 

Telefoonnummer: 070-32 03 258.  

Ook bereikbaar via de e-mail: fysio@mclandscheiding.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorgkaart Nederland  

Op www.zorgkaartnederland.nl staan recensies van alle zorginstellingen in 
Nederland. Cardia Landscheiding staat hier ook op. De recensies zijn inmiddels wat 
gedateerd en een aantal reacties gaat over de staat van het gebouw. Mogelijk vindt 
u of uw contactpersoon het leuk om hier ook iets op te schrijven. Dit waarderen we 
zeer! Alvast hartelijk bedankt! 
 
 

http://www.zorgkaartnederland.nl/

