
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

1e jaargang nr. 3 – Maart 2019 

LOCATIENIEUWS 

LANDSCHEIDING 

Deze maand onder andere: 

>  Open dag  

>  Busuitje boerderij t Geertje 

>  Optreden AFIMO 

>  Verkoop Marijke mode 

>  Verkoop TAP schoenen 
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Van de redactie 
 
 
 
Beste bewoners, 
 
Wat een bijzonder warme maand was het! Ongelofelijk dat we al hebben kunnen 
genieten van de zon op het terras. Meerdere records zijn afgelopen maand 
gesneuveld. Ik ben benieuwd wat maart voor ons in petto heeft! 

 
Op 23 februari jl kwam 
goochelaar Jerry Mensing 
weer bij ons langs, 
aangeboden door de 
Vrienden van Landscheiding. 
Het was wederom een groot 
succes! Velen van u genoot 
van zijn bijzondere trucs. 
Dank aan de Vrienden! 
 
Vanaf maart gaan we het 
activiteitenprogramma een 
klein beetje aanpassen. 

Omdat we als team Welzijn ook meer in de avonden en weekenden aanwezig 
willen zijn zal Annelies in plaats van de woensdagmiddag, met u mee-eten en in de 
avond werken. Zij zal u net als Marieke op de dinsdagavond, een bezoek brengen 
wanneer de behoefte daaraan bestaat. Ook zal Annelies 1 x per maand op zondag 
aanwezig zijn. Ook Marieke, Petra en Karin zijn eens per maand in het weekend 
aanwezig om diverse activiteiten uit te voeren op de afdelingen en voor één op 
één contact. Wij hopen dat dit u bevalt! 
 
Tenslotte wil ik apart aandacht besteden aan de Open dag die op zaterdag 16 
maart plaatsvindt tussen 13.00 en 16.00 uur. Leuk als u even komt kijken! Er zijn 
diverse activiteiten en Ank Scholte is aanwezig voor de verkoop van haar kaarten. 
 
We hopen u te zien! 
 
Rest mij u nog een prettige maand te wensen! 
 
Hartelijke groet, 
 
Marlot Henkes 
Coördinator Welzijn Landscheiding 
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Van de Regiomanager 
 
Beste bewoner,  
 
Heeft u deze maand al een aantal nieuwe gezichten gezien?  
Op 1 februari hebben 23 nieuwe collega’s meegedaan met een introductietraining 
van Cardia. 
Zo ook de nieuwe geestelijk verzorger van Landscheiding Pieter Harteveld en mijn 
nieuwe management assistente Sigrid van Dinter. U zult hen vast en zeker wel eens 
ontmoeten.  
Sinds een paar weken wordt er hard gewerkt aan de tuin. We hopen dat de 
bewoners van de PG afdelingen er deze zomer volop gebruik van kunnen maken. 
Natuurlijk kunt u een feestelijke opening tegemoet zien!  
Op 16 maart is het de dag van Zorg en Welzijn. Wij zetten dan onze deuren open 
voor de buurt. Maar ook familie en vrienden zijn van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen in ons mooie huis. 
Een werkgroepje is al druk bezig om deze dag voor te bereiden. Maar noteert u 
deze datum vast in uw agenda. 
 
Ik wens een u goede maand toe!  
 
Annelies Kloppenborg, Regiomanager 
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Welzijn 

Zoals u van ons gewend bent volgt ook deze maand een verslag van de activiteiten 
van de afgelopen maand, omlijst door foto’s.  

 
Op vrijdag 25 januari was het weer zover: de laatste 
vrijdag van de maand, de filmmiddag. Deze keer was er 
een film over het leven van Willem Parel met Wim 
Sonneveld en Leen Jongewaard. De opkomst in het Grand 
Café was klein maar intiem. Het bekende lied “Daar is de 
orgelman” en “Poen, poen, poen” werd uit volle borst 
meegezongen. Tussendoor was er een versnapering.  
 
 
 
 
 

Op woensdag 30 januari hebben we met een aantal bewoners van de derde etage 
op de gang een aantal persoonlijk gerichte activiteiten gedaan.  

                   Er werd gedamd         en er werden harten beplakt 
              met zelf uitgekozen stickers. 
 
 
 
 
 
 

Ook de robotkatten werden ingezet. 
De twee bewoners waardeerden het 
persoonlijk contact met de poezen. 
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Welzijn 
 
Eén keer per maand worden er vanaf heden bloemstukjes gemaakt op de eerste 
verdieping. De dames waren verbaasd dat er zulke mooie bloemen lagen, er werd 
zelfs gezegd: “dat is toch zonde, zulke mooie rozen voor een bloemstukje?”. Er 
werd de dames uitgelegd dat wij deze bloemen geschonken hebben gekregen van 
bloembinderij De Byzantijn, en het zo vriendelijk was dat wij juist deze mooie 
rozen hebben gekregen. 
 
De dames gingen actief aan de slag, voor sommige even wennen, maar voor andere 
dames leek het gesneden koek. Al met al een geslaagde middag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Op dinsdag 19 februari trad 
een vrolijk 
accordeongezelschap op dat 
prachtige liederen ten 
gehore bracht, van licht 
klassiek tot moderne liedjes. 
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Welzijn 

 
 
Ook was er een heuse Koek&Zopie-middag met 
Hemaworst, warme chocolademelk met 
slagroom en gesprekken over de winter en de 
Elfstedentocht. 

 
 

 
 
Dit was de gezellige tocht naar een 
Italiaans restaurant waar we 
natuurlijk pizza aten! 
Zuster Carola was er voor een keer 
bij ter begeleiding en vond dit erg 
leuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze 
lieve engelen op aarde 

kwamen gospelsongs zingen en brachten als verlaat 
kerstcadeau  

voor iedereen een heerlijk warme en mooie sjaal mee. 
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Welzijn 

 

Op dinsdag 12 februari 
vertrokken wij met de 
bewoners en de collega’s van 
het bedrijfsbureau voor een 
wandeling. Ondanks de eerste 
flinke zonnestralen was het 
toch kil en waren de bewoners 
goed ingepakt. Bestemming 
was het volkstuincomplex Eigen 
Arbeid op de grens van 
Mariahoeve en Wassenaar. Door 
het mooie weer waren de 

eerste krokussen en sneeuwklokjes al te zien. Er werden zelfs een aantal 
exemplaren hiervan geplukt en mee naar huis genomen. 

 
 
 
 
Op vrijdag 20 februari vertrokken we 
om kwart over elf met de Cardiabus 
richting Leidschenveen waar we een 
lunch gebruikten bij De Smulhoeve. Dit 
is een lunchroom die gerund wordt 
door perso  neel met een verstandelijke 
beperking. Men genoot volop van eigen 
uitgekozen gerechten. Aansluitend 
hebben we de bijbehorende 

kinderboerderij bezocht waarbij men 
persoonlijk contact had met de 
dieren wat als zeer prettig en 
spannend werd ervaren. Het mooie 
weer heeft hierbij zeker een rol 
gespeeld. 
 

Ook in maart kunt u zich in het 
UitBuro weer aanmelden voor leuke 
activiteiten, u bent van harte 
welkom!  
 
Hartelijke groet, team Welzij  n  
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Geestelijk verzorger 

En, hoe gaat het nu? De eerste weken van de 
geestelijk verzorger 
 
Een nieuwe baan en een nieuwe werkplek zijn altijd 
weer een uitdaging. In de vorige editie van het 
locatienieuws heb ik mij al als nieuw geestelijk 
verzorger aan u voor mogen stellen. Ik spreek van een 
baan, maar geestelijk verzorger-zijn is meer dan dat. 
Het is ook een roeping en een avontuur om met elkaar 
de verwondering van het leven te delen. Om samen 
zoeken naar zin en houvast en te denken en te bidden 
over de uitdagingen die ons tegemoet komen in geloof 
en twijfel rondom de grote vragen van het leven. Het 
leven in al zijn kwetsbaarheid.  
 
Eerste stappen op onbekend terrein 
Terwijl ik dit schrijf ga ik inmiddels mijn derde week 
in. Op vrijdag 1 februari was de introductiedag in 
Tabitha. Dat was een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met andere nieuwe medewerkers van Cardia en tevens de organisatie beter te 
leren kennen. In heel veel opzichten is zo’n nieuwe baan het zetten van stappen op 
grotendeels onbekend terrein. 
De eerste twee weken waren vooral om door mijn voorganger en collega geestelijk 
verzorger, Mirjam Röhling, ingewerkt te worden. Zij leidde mij rond om samen het voor 
mij nog onbekende terrein te verkennen en ik kaart te brengen. Niet dat ik nu al van alles 
van de hoed en de rand weet. Maar, het begin is er en ik kijk met veel plezier terug op de 
afgelopen weken. 
In deze periode   heb ik enkelen van u al mogen leren kennen, thuis in uw eigen kamer, 
ergens op de gang, bij de lift, of in het Grand Café. De komende tijd zal ik velen van 
verder spreken en ontmoeten. Als nieuw geestelijk verzorger vind ik het belangrijk dat er 
een band van vertrouwen zal groeien. U heeft aan ds. Röhling dat vertrouwen al 
geschonken en om dan uw lief en leed weer met een vreemde - die dat hopelijk niet lang 
zal zijn - te moeten delen is best moeilijk. 
 
Oude en nieuwe activiteiten 
Tot mijn taken horen onder andere het houden en leiden van huiskamervieringen. Op de 
bekende tijden zullen wij elkaar dan tijdens deze vieringen ontmoeten. Het bekende met 
elkaar zingen van geestelijke liederen is inmiddels gestopt. Ik hoop graag binnenkort met 
nieuwe ideeën te komen over hoe deze activiteit op een andere wijze voort te kunnen 
zetten. Een ander idee wat ik verder wil uitwerken is wat ik voorlopig ‘het 
geloofsgesprek’ zou willen noemen. Hoe ik dit geloofsgesprek vorm ga geven weet ik nog 
niet precies, maar ik houd u op de hoogte. Wellicht heeft u daar ook ideeën over. 
Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd voor de diensten die iedere twee weken op 
zondagmiddag gehouden worden. Ik zeg dan ook: graag tot ziens! 
 
Pieter Hartevelt, 
Geestelijk verzorger  
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Facilitair 
 
 
Belevingstuin Landscheiding 

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de belevingstuin.  
In een beleeftuin gaat het om het beleven van geuren, kleuren en smaken. Een 
veilige tuin waar alle zintuigen worden geprikkeld. Buitenlucht en beweging is 
belangrijk. Landscheiding wil mede daarom een tuin realiseren waar iedereen 
veilig en beschermd buiten kan zijn. Een plek waar u kunt genieten van de 
heerlijke geur van kruiden, kleurrijke bloemen en frisse buitenlucht. De 
werkzaamheden hiervoor gaan ongeveer 6 weken duren. Ondanks dat het voor wat 
geluidsoverlast kan zorgen, kijken wij al uit naar het mooie resultaat. De 
plattegrond van de beleeftuin kan in het Grand Café bewonderd worden. 

 
 
 

Inrichting 2e étage 
Daarnaast krijgt de vide op de 2e etage een nieuw uiterlijk. De wens is om een 
lange tafel te plaatsen met genoeg stoelen om activiteiten aan te doen. U heeft 
hiervandaan een mooi uitzicht op de tuin. Het doel is om deze ruimte zo in te 
richten dat u binnen een buitengevoel ervaart. 
Naast nieuw meubilair komt er nieuwe verlichting zodat u hier heerlijk kunt lezen. 
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Facilitair 
 
 
Inrichting 2e étage: Ook zijn de voordeuren voorzien van een mooie deursticker. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beleving 3e étage 
Afgelopen maanden zijn wij in een werkgroep (Nanda, Maria en Petra) bezig 
geweest om te onderzoeken hoe we de 3e etage met de 3 huiskamers 
aantrekkelijker voor u kunnen maken.  
Er zijn al aanpassingen gedaan zoals het plaatsen van de straatnamen (strand- en 
boskant). In maart wordt op deze etage bestickering geplaatst in de vorm van de 
thema’s bos en strand. De tussengang wordt een straat waar u lantaarns ziet 
hangen. 
 
 

Gangen 
Waarschijnlijk heeft u ook gezien dat de muren op alle etages zijn gewit. Dit geeft 
een frisse uitstraling. In combinatie met de bestickering en het nieuwe meubilair 
zijn alle gangen dit voorjaar opgeknapt en kunt u genieten van deze heerlijke 
nieuwe plekken. 
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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.  
 
De Seniorenshow van Jerry Mensing vorige maand werd mogelijk gemaakt door de 
Vrienden van Landscheiding. En in april komt u ons rond Pasen ook weer tegen in 
Landscheiding. 
 
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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Uitstapjes 

 
 

Vrijdag 15 maart: Boederij Geertje 

Prijs: 15 euro 

We maken een mooie rit en 

gaan op bezoek bij boerderij t 

Geertje.  We genieten van een 

lekkere lunch/ Gaat u mee? 

Reserveer een plekje in het 

Uitburo. We verzamelen om 

10.00 uur in het  

Grand Café en zijn rond 14.00 

uur terug. 

 
 
 

Vrijdag 22 maart: Gouden Leeuw Voorschoten 

Prijs: 15 euro  

Geniet u met ons mee van 

een heerlijke lunch bij vd 

Valk de Gouden Leeuw in 

Voorschoten? Reserveer een 

plekje in het Uitburo. We 

verzamelen om 10.00 uur in 

het  

Grand Café en zijn rond 

14.00 uur terug. 
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Activiteiten Maart 

Vrijdag 1 
Diner met Entertainment 
(voor gasten €6,50) 
Playbackshow 

17.00-19.00 
 
18.00-20.00 

Grand Café 
 

Zaterdag 2 Geen activiteiten   

Zondag  3 
Kerkdienst, olv Boudewijn 
Tiggelman 

14.30-16.00 
Personeels-
ruimte 

Maandag  4 
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  5 

Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spel en creatieve middag 
Welzijn aan huis met Marieke 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00 
15.00-21.00 

3e etage 
Grand Café 
Grand Café 
2e/4e etage 

Woensdag  6 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-21.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e etage 

Donderdag 7 

Koffie met René 
Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 
Bingo 

10.00-11.00 
10.30-14.00 
10.30-11.30 
 
14.30-15.30 

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
 
Grand Café 

Vrijdag 8 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

17.00-19.00 
Grand Café 
 

Zaterdag 9 Geen activiteiten   

Zondag 10 Geen activiteiten   

Maandag 11 

Weekopening  
Verkoop Tap schoenen 
Muzikale middag  
Paul’s muziek café 

10.30-10.45 
14.00-16.00 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 12 

Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spel en creatieve middag 
Welzijn aan huis met Marieke 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00 
15.00-21.00  

3e etage 
Grand Café 
Grand Café 
2e/4e etage 

Woensdag 13 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-21.00 

Huiskamers 
Serre 
Grand Café 

Donderdag 14 

Koffie met René 
Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.00-11.00 
10.30-14.00 
10.30-11.30 
 
14.30-15.30 

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
 
2e/4e etage 
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Vrijdag 15 Busuitje somatiek Boerderij t 
Geertje 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.30-14.00 
 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
 
Grand Café 
 

Zaterdag 16 OPEN DAG 13.00-16.00 Grand Café 

Zondag 17 Kerkdienst, olv Pieter Hartevelt 14.30-15.30 
Personeels-
ruimte 

Maandag  18 
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  19 

Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spelmiddag 
Welzijn aan huis met Marieke 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00   
15.00-21.00 

3e etage 
Grand Café 
Grand Café 
2e/4e etage 

Woensdag  20 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-21.00 

Huiskamers 
Serre 
Grand Café 

Donderdag 21 

Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 
Bingo 
Katholieke viering 
 
 
 

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

Grand Café 
Grand Café 
 
Grand Café 
Personeels-
ruimte 
 
 

Vrijdag 22 

Verkoop Marijke mode 
Busuitje somatiek Gouden Leeuw 
Voorschoten 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-16.00 
10.30-14.00 
 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 
Grand Café 
 

Zaterdag 23 Optreden AFIMO 14.30-16.00 Grand Café 

Zondag 24 Geen activiteiten   

Maandag 25 
Weekopening  
Muzikale middag  
 

10.30-10.45 
14.30-15.30 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Dinsdag 26 

Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spel en creatieve middag 
Welzijn aan huis met Marieke 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00 
15.00-21.00  

3e etage 
Grand Café 
Grand Café 
2e/4e etage 

Woensdag 27 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.00-21.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e etage 
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Donderdag 28 Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 
Busuitje 1e etage 
Gespreksgroep met Annelies 

10.30-14.00 
10.30-11.30 
 
10.30-14.00 
14.30-15.30 

Grand Café 
Grand Café 
 
 
Grand Café 

Vrijdag 29 
Bioscoopmiddag 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

14.30-16.00 
17.00-19.00 
 

Vlinder 
Grand Café 
 

Zaterdag 30 Geen activiteiten   

Zondag 31 Kerkdienst, olv Leendert Smit 14.30-15.30 
Personeels-
ruimte 
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Algemene informatie 
 

 

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  070-33 99 129 

  

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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Algemene informatie 
 

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 
 
 
 
 
 

 

 

 

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/

