
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

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

2e jaargang nr. 5 – Mei 2019 

LOCATIENIEUWS 

LANDSCHEIDING 

Deze maand onder andere: 

>  Bezoek aan tuinvereniging Eigen Arbeid 

>  Busuitje: lunchen bij Cardia de Thuishaven 

>  Optreden De Smarties 

>  Busuitje: diner bij Cardia Tabitha 

>  Special: Haringparty 

>  Moederdag 
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Van de Redactie 
 
Beste lezer,  
 
 
Wat hebben we heerlijke dagen gehad in april! Het kwik steeg in sommige delen van 
het land naar 26 graden! De beleeftuin is dan ook al door een aantal van u in 
gebruik genomen. De tuin is voor alle bewoners toegankelijk dus neem vooral een 
kijkje! Hieronder een foto van een gezellige muzikale ochtend in de tuin. 
Ook stond april in het teken van Pasen. Verschillende diensten hebben 
plaatsgevonden en de catering heeft een prachtige Paasbrunch voor u verzorgd.  
 
In mei staat het jaarlijks terugkerende uitje naar tuinvereniging Eigen Arbeid op het 
programma. We maken een wandeling door de tuin, genieten van een lekkere lunch 
en van een heuse muzikale bingo! Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind. 
 
Ook staat er een leuk optreden op de zaterdagmiddag gepland en genieten we van 
lekkere haringen tijdens de haringparty. 
 
Een prettige maand gewenst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hartelijke groet,  
 
Marlot Henkes 
(coördinator Welzijn) 
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Van de Regiomanager 

 
Beste bewoner,  
 
 
Op donderdag 25 april openen we om 16:00 uur de beleeftuin. En feestelijk, want 
dit is wel een feest waard. Wat zult u hiervan genieten. De tuin is zo mooi 
geworden, dat deze zelfs straalt zonder dat de zon hiervoor hoeft te schijnen. 
 
Maar er is nog meer gebeurd. De gangen van de derde etage hebben een 
metamorfose ondergaan. Het is bijna niet meer van echt te onderscheiden of je 
buiten of binnen bent. 
 
Daarnaast zijn we verheugd u te kunnen melden dat de cliëntenraad weer van start 
gaat. Mocht u nog interesse hebben of mee willen denken en praten als bewoner of 
als familielid, dan horen we het graag!  
 
 
Ik wens een u goede en zonnige maand toe!  
 
 

Annelies Kloppenborg, Regiomanager 
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Welzijn 
 

Paasactivitein in de Vlinder 27 maart  
 
Bijna Pasen! Tijd om de paashaas eens te 
gaan versieren met allerlei lekkernij. Eerst 
de paashaas bestrijken met gelei en 
daarna opvullen met de lekkernij (o.a. 
schuimpjes en kleine marshmellows).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens deze bezigheid werd er volop door 
bewoners en collega’s gesnoept hiervan. En zoals te zien is op de foto: er bleef 
voldoende over om op te vullen. 

 
 

Muziekochtend in de 
Vlinder op 
woensdag 3 april 
 
Na het nuttigen van een 
kopje koffie waren de 
kelen gesmeerd om 
onder begeleiding van 
Karin onze muziekagoog 
de liedjes gezamenlijk 
in te zetten. Ook een 
aantal bewoners van de 
eerste en derde etage 
sloten hierbij aan. 
 

 
 
 
  



 

 

5 

LOCATIENIEUWS 
 

LANDSCHEIDING  -  MEI 2019 
 
 

Welzijn 
 
Spelletjesmiddag op woensdag 3 april 

 
Onder begeleiding 
werden in het Grand Cafe 
de nieuwe spelen o.a. 
Mens erger je je niet met 
de bewoners gespeeld. 
Ook het spel Vier op een 
rij werd door twee 
mannelijke bewoners en 
begeleiding fanatiek 
gespeeld. 

 

 
Crea-ochtend op 
donderdag 18 april 
 

Onze vertrouwde knutseluren werden uitgebreid met 
een nieuwe handenarbeid activiteit, namelijk haken. 
Een bewoonster van ons huis wilde dit gaan 
ondernemen, dit ging haar goed af, ze is het nog niet 
verleerd! In samenspraak met de medebewoners zal 
mevrouw pannenlappen gaan maken. Tevens werd er 
onder begeleiding van onze vaste begeleidster, 
mevrouw An, vier geborduurde onderzetters met 
houder afgemaakt (zie de foto). De bewoonster was 
apetrots op het eindresultaat. 
 

 
 

Spelletjesmiddag 
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Welzijn 
 
Paasontbijt op maandag 22 april op de vide 
van de derde étage 
 
Rond half tien zijn we, nadat ieder een plaatsje 
had gevonden, begonnen met ons Paasontbijt. Er 
was van alles 
in voldoende 
mate 
aanwezig om 
alle magen 
ruimschoots 
te vullen. De 
bewoners 

vonden de feestelijk gedekte Paastafel 
fantastisch. Weer blijkt: samen eten doet 
eten. Rond half twaalf was iedereen voldaan. 
 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Met onze enthousiaste nieuwe vrijwilliger 
Louis de tuin opvrolijken! 
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Welzijn 

 

Mannen-uitje 
Automuseum “Louwman”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Uilen op bezoek - De  
Cateringmedewerkers genieten mee!  
De uilen zijn het hele huis doorgegaan en lieten zich steeds weer aaien. 
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Welzijn 

 
 
 
 
 

Een avond-busuitje –  
Drie-gangendiner in een 
restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Wij wensen u een mooie maand! 

 
 
Hartelijke groet, team Welzijn 
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Facilitair 

 

Belevingstuin 
 

De belevingstuin is open en voor alle bewoners beschikbaar. Op donderdagmiddag 

25 april is de tuin feestelijk geopend. In de tuin kunt u onder andere genieten van 

het zonnetje, wandelen tussen over de aangelegde paden en iets drinken in het 

glazen theehuis.  

 

  

 

Receptie open in de weekenden 
 
Vanaf mei 2019 gaat de receptie van Landscheiding ook in de weekenden open. De 
openingstijden zijn hetzelfde als door de week: 08:30 – 17:00 uur.  
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Facilitair 
 

Nieuw terras met dank aan VVL 
 

Wij willen de Vrienden van Landscheiding hartelijk bedanken voor de nieuwe 

terrastafels en parasols! Met dit mooie weer is hier al goed gebruik van gemaakt en 

hier zullen wij nog veel plezier van gaan hebben! 
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Facilitair 
 

We kijken terug op een zeer geslaagde Paasbrunch! Er waren wel 80 mensen! Een 
kleine sfeerimpressie. 
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Geestelijk verzorger 

 

Terugblik Pasen 
 
Voor veel predikanten en pastores is de Paastijd een drukke 
tijd. Het Paasfeest is een van de hoogtijdagen van het 
kerkelijk jaar. In de Oosterse kerken wordt het Paasfeest 
zelfs uitbundiger gevierd dan het Kerstfeest. 
 
Op Witte Donderdag mochten we ook hier Avondmaal vieren 
en op Goede Vrijdag gedachten we met een meditatieve 
dienst het lijden en sterven van Jezus. Zaterdagavond waren 
we bijeen om tijdens de Paaswake stil te staan bij Jezus’ 
verrijzenis. 
We lazen toen uit het evangelie van Johannes. Hierin speelt Maria van Magdala of 
Magdalena een belangrijke rol. Maria is de eerste die die bewuste ochtend, op de 
eerste dag van de week, onder de bedekking van de duisternis, naar het graf 
toegaat. Dat was veilig. De angst zat er diep in na die bange nacht. 
In de evangeliën spelen Maria en andere vrouwen een belangrijke rol. Zij waren het 
die hun Heer trouw waren tot het bittere eind. Bij de vrouwen horen we niet van 
verraad of verloochening, maar van diepe toewijding. Zij vormen als eerste 
getuigen van Jezus’ opstanding tot de kern van de eerste kerk. 
 
Ik las ergens dat er in de Middeleeuwen werd gelachen tijdens de Paasdienst. We 
doen dat nu niet meer. Eerbiedigheid en ernst vinden we passender. Maar, 
misschien hebben we daar nog wel de groet ‘Vrolijk Pasen!’ aan over gehouden. 
Pasen is de keerzijde van de ernst van Goede Vrijdag. Juist het Paasverhaal is het 
verhaal van de onverwachte wending, dat moment van opluchting, van bevrijding. 
Het is het moment dat de hemel ingrijpt. 
 

Ter overdenking: Lied 635 uit het Liedboek (2013) 
 

Liefde is licht, opnieuw geboren 
Wakker uit nacht een eenzaamheid; 
Liefde wil strelen, niet verstoren 

Hunkering naar geborgenheid. 
Liefde heeft handen, ogen, oren 

Zo open als de dageraad: 
Liefde heeft nooit de hoop verloren 

Liefde leeft langer dan de haat. 
 
 
Pieter Hartevelt, 
Geestelijk verzorger  
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Beste moeders, 

 
 

Moederliefde op aarde 
 

is van de allergrootste waarde 

Zij doet graag een stap opzij 

Voor haar hoort dat er bij 

Maar toch, zou zij er niet zijn 

dan was het leven minder fijn 

Daarom doet middels dit kleine gedicht 

De erkenning van het moedervak zijn plicht 

Moederliefde blijft altijd 

tijdloos in de tijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fijne moederdag 
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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. 
 

Zo hebben wij onlangs nieuwe tafels en parasols voor in de voortuin gefinancierd en 
hebben wij de bewoners op Paaszaterdag een presentje gebracht. Ook de bezoekers 

van het Ontmoetingscentrum hebben vorige maand een Paasattentie gekregen en 
het Ontmoetingscentrum heeft een bluetooth speaker van ons ontvangen. 

 
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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Een foto(biografie) laten maken door de Senioren Fotograaf: 
Een blijvende herinnering en mooi cadeau 

 
 

Kennismaken 
Ik ben Martine Sollie, de Senioren Fotograaf. Mijn missie is om mensen, en dan vooral 
senioren, hun eigen schoonheid te laten zien.  

 
Dat doe ik door ouderen op een oprechte manier te 
fotograferen en soms ook (een deel van) hun 
levensverhaal vast te leggen. Zodat u gezien en 
gehoord wordt.  
 
Ik heb meer dan acht jaar ervaring in portret 
fotografie, waarbij ik het leuk vind om contact te 
maken met de persoon die ik fotografeer. Mijn liefde 
voor mensen helpt me daarbij. Ik voel makkelijk aan 
of iemand zich op zijn gemak voelt en ontspannen is. 
Angst, emoties en gene zijn voor mij helemaal geen 
probleem. Want het kan best spannend zijn zo’n 
fotoshoot. Maar u mag gezien worden! 
 

 
Uw schoonheid hangt niet af van leeftijd, gezondheid, kleding of wat u kunt. Schoonheid 
hangt af van hoe u naar uzelf en anderen kijkt.  
Ik kijk naar u en zie een prachtig mens. Met veel levenservaring en wijsheid.  
 

Mooi cadeau en blijvende herinnering 
Een portretfoto of fotobiografie laten maken is een mooi cadeau. In eerste plaats voor 
uzelf. Het is altijd mijn bedoeling om fotografie als middel in te zetten om u te laten 
voelen dat u belangrijk bent, een mooi mens. Juist ook als u ouder bent en misschien last 
heeft van afnemende gezondheid.  
 
 
In mijn ogen verdient elk mens het om gezien te worden en 
aandacht te krijgen. Dat is wat ik u kan geven op deze 
manier. Daarnaast levert het natuurlijk ook mooie foto’s 
en verhalen op. Deze foto’s worden hopelijk een blijvende 
herinnering aan de fotoshoot voor u. Ook zijn de foto’s en 
verhalen een persoonlijk en blijvend cadeau voor familie.  
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Een foto(biografie) laten maken door de Senioren Fotograaf:  
Een blijvende herinnering en mooi cadeau 

 
 

Rekening houden met 

 
U denkt misschien: Waarom speciaal een 
Senioren Fotograaf? Omdat ik het 
belangrijk vindt dat de oudere medemens 
meer oprechte aandacht krijgt. Daarnaast 
houd ik rekening met een aantal dingen.  
 
Ik kom bijvoorbeeld naar u toe. Niet 
iedereen is nog even goed ter been, en 
het is fijn om in uw eigen omgeving 
gefotografeerd te worden. Alleen in 
sommige gevallen komt iemand bij mij in 
de fotostudio, als er bijvoorbeeld met de 
hele familie foto’s gemaakt worden.  
 
Daarnaast is het fijn als de fotoshoot niet 
te haastig verloopt. Dat er tijd is voor kennismaken, een kopje koffie en een praatje. Dit 
zorgt voor een ontspannen sfeer. We kunnen dan even wennen aan elkaar, u kunt mij 
vragen wat u wilt, en u heeft tijd om te wennen aan de foto apparatuur die ik mee neem. 
Zo krijgen we de mooiste foto’s! 
 

Wat anderen over mij zeggen 
Omdat ik begrijp dat het soms lastig is om te bedenken wat een fotoshoot voor u kan doen, 
heb ik hieronder drie stukjes neergezet van mensen die u voor gingen. Dit hadden ze over 
mij en de foto’s te zeggen:  “Ik ben niet zo dol op foto’s maken, maar Martine stelt je zo 
op je gemak dat de meest fraaie plaatjes worden gemaakt.” - Wilma Habes.  
“Martine heeft een fotobiografie gemaakt van mijn schoonmoeder van 85 jaar. Naast 
prachtige foto’s heeft Martine nog iets veel belangrijkers gedaan: ze heeft ons (kinderen 
en kleinkinderen) een herinnering gegeven. Ze stelde mijn schoonmoeder snel op haar 
gemak.” - Willeke van den Heuvel.   
“Ik vond de fotoshoot erg leuk en een bijzondere ervaring.” - Mieke Hupkes-Klijn.   
 
Ik wens u een mooie dag en hoop u binnenkort te mogen ontmoeten!   
 
Met warme groet,  
Martine Sollie, De Senioren Fotograaf  
www.deseniorenfotograaf.nl   
www.fotobiografie.nl   
martine@deseniorenfotograaf.nl   
06 33 03 20 41 

  

https://www.deseniorenfotograaf.nl/
http://www.fotobiografie.nl/
mailto:martine@deseniorenfotograaf.nl
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Mededelingen 

 

 
 
 
 
 

Verjaardagen Mei 
 

Naam bewoner App. Verjaardag 

Mw. A. Vogelezang 122 02-05 
Mw. J.K. Merks van Gameren 127 10-05 
Mw. F.P.E. van Braam van Vlooten-Cassette 302 12-05 
Mw. A.S. Gabriel van de Linden-Falkenberg 132 13-05 
Mw. E. van Dam-van der Houten  214 14-05 
Mw. J.C. van Duuren-Kruijsbeek 312 22-05 
Mw. A. Tasseron 215 30-05 

 
 
 
 
 

Nieuwe bewoner App.  

 
Dhr. C. Vrolijk 433 
Mw. E. Vrolijk-Rog 433 
Mw. C. Rol-Bal (tijdelijk) 204 
Mw. I.J.J. van Leeuwen-Rammers 123  
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Mededelingen 

 

Wij gedenken 

Naam geboortedatum datum overlijden 

Mw. A.W. Bos-Hage 10-02-1939 30-03-2019 
Mw.G. Dekker-Bijsterveld 23-08-1935 14-04-2019 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 
 
 
 
 
 

Agenda Geestelijke Verzorging 

Datum Tijd Omschrijving Locatie 

Zondag  12 mei 14.30-15.30 Kerkdienst olv Paul Koster Personeelsruimte 

Donderdag 16 mei 15.00-16.00 Katholieke viering Personeelsruimte 

Zondag 26 mei 14.30-15.30 Kerkdienst olv Leendert Smit Personeelsruimte 
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Activiteiten Mei 

Woensdag  1 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
14.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
Grand Café 

Donderdag 2 

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 3 

Busuitje: Lunchen bij Cardia de 
Thuishaven 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag 4 Dodenherdenking   

Zondag 5 Bevrijdingsdag   

Maandag 6 
Weekopening  
Muzikale middag  

10.30-10.45 
14.30-15.30 

Grand Café 
Grand Café 

Dinsdag 7 
Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Kunst Verbind 
Welzijn aan huis met Marieke 

10.30-11.30 
13.15-14.45 
15.00-21.00 

3e étage 
Grand Café 
2e/4e etage 

Woensdag 8 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
14.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e étage 

Donderdag 9 
Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 

10.30-14.00 
10.30-11.30 

Grand Café 
Grand Café 

Vrijdag 10 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

17.00-19.00 Grand Café 

Zaterdag 11 Geen activiteiten   

Zondag 12 Moederdag 
Kerkdienst olv Paul Koster 

14.30-15.30 
Personeels- 
ruimte 

Maandag  13 
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  14 

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 étage 
Grand Café 
Grand Café 
2e/4e etage 
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Woensdag  15 
Bezoek aan tuinvereniging Eigen 
Arbeid 

10.00-15.30 Eigen Arbeid 

Donderdag 16 

Koffie met René 
Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 
Bingo 
Katholieke viering 

10.00-11.00 
10.30-14.00 
10.30-11.30 
14.30-15.30 
15.00-16.00 

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
Personeels-
ruimte 

Vrijdag 17 

Busuitje: Lunchen bij Cardia de 
Thuishaven 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

16.00-19.00 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag 18 Optreden: De Smarties 14.30-16.00 Grand Café 

Zondag 19 Geen activiteiten 12.00-14.00 Grand Café 

Maandag 20 
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 21 
Stoelgym voor huiskamerbewoners 
Kunst Verbind 
Welzijn aan huis met Marieke 

10.30-11.30 
13.15-14.45 
15.00-21.00 

3e étage 
Grand Café 
2e/4e etage 

Woensdag 22 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
14.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e étage 

Donderdag 23 
Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 
Gespreksgroep met Annelies 

10.30-14.00 
10.30-11.30 
14.30-15.30 

Grand Café 
Grand Café 
2e étage 

Vrijdag 24 
Busuitje huiskamerbewoners 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 

Grand Café 
Grand Café 

Zaterdag 25 Special: Haringparty 17.00-19.00 Grand Café 

Zondag 26 Kerkdienst olv Leendert Smit 14.30-15.30 
Personeels-
ruimte 

Maandag 27 
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 28 

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 étage 
Grand Café 
Grand Café 
2e/4e etage 
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Woensdag 29 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Welzijn aan huis met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
14.00-19.00 

Huiskamers 
Serre 
2e/4e étage 

Donderdag 30 HEMELVAARTSDAG 
 
 

 
 

Vrijdag 31 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

17.00-19.00 Grand Café 
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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.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/

