
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3e jaargang nr.10  -   Oktober 2018 

LOCATIENIEUWS 

LANDSCHEIDING 

Deze maand onder andere: 

>  Uitstapje Vlinders aan de Vliet 

>  Uitstapje Rottemeren 

>  Ouderendag 

>  Themadiner ‘Hollandse avond’           

>  Gespreksgroep 

>  Pauls’ muziekcafé 

En nog veel meer…. 
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Van de Redactie 
 
Beste lezer,  
 
Een mooie maand is weer voorbij, met als hoogtepunt het Nostalgisch Buurtfeest. 
Wat een prachtige dag hebben we samen beleefd! Het lijkt me mooi als we hier 
een terugkerend evenement van kunnen maken. Ik wil hierbij nogmaals mijn dank 
uitspreken aan alle medewerkers, vrijwilligers en organisaties die dit feest 
mogelijk hebben gemaakt. Maar ook mijn dank aan de (wijk)bewoners voor het zo 
enthousiast ontvangen van hetgeen is neergezet. Daar doen we het voor! 
 
Ook de optredens werden deze maand goed ontvangen. In oktober is het vwb de 
optredens wat rustiger maar november en december zijn al goed gevuld met 
diverse optredens en activiteiten. 
 
Maar ook in oktober gebeurt er van alles. Naast de gebruikelijke activiteiten die u 
van ons gewend bent zijn er 
diverse uitjes gepland. Op 5 
oktober is het nationale 
ouderendag en staat er een 
speciaal busuitje op het 
programma, in samenwerking 
met Stadsboerderij 
Reigershof.  
 
Wij als team Welzijn kijken 
deze maand ook vast vooruit 
naar de decembermaand 
waarin we net als vorig jaar 
een mooi programma voor u 
neerzetten. Uiteraard in 
samenwerking met de zorg- 
en facilitaire medewerkers. Er 
gaat namelijk niets boven een goede en fijne samenwerking! 
 
Hiernaast nog een leuke foto van de paardentram waar we allemaal van hebben 
genoten! 
 
Ik wens u een prettige maand! 
 
Met hartelijke groet,  
 
 
Marlot Henkes, Coördinator Welzijn 
 
 



 

 3 

LOCATIENIEUWS 

 

LANDSCHEIDING  -  Oktober 2018 

 2016 

 

 

Van de Regiomanager 

Beste bewoner,  

 

Na een verkwikkende zomer, staat de herfst voor de deur. Nu ik een stukje schrijf 

voor het maandblad regent het buiten flink. De herfst lijkt echt begonnen! Maar 

natuurlijk zijn er ook nog voldoende mooie zonnige dagen, waarop u van de mooie 

kleuren in de natuur buiten kunt genieten.  

Terugkijkend op de maand september, is het weer feestelijke maand geweest vol 

met activiteiten. Op zaterdag 15 september hebben we kunnen genieten van het 

nostalgisch buurtfeest. Wat was het een leuke dag vol met leuke activiteiten!  

Helaas moeten wij deze maand afscheid nemen van onze teamleider Judith 

Boeren. Per 1 oktober gaat zij aan de slag bij een andere werkgever. We willen 

Judith ontzettend bedanken voor al het werk wat zij op de afdelingen en in de 

teams heeft verricht. 

De komende maanden staan er ook weer heel wat activiteiten op het programma. 

In dit maandblad wordt daar volop aandacht aan besteed. Binnenkort start voor de 

medewerkers van Cardia de week van de deskundigheid. Deskundigheid is voor 

Cardia een belangrijke medewerkerswaarde. In deze week gaan we hier met 

allerlei leuke activiteiten nog eens extra aandacht aan besteden.  

 

Hartelijke groet, 

 

Annelies Kloppenborg, Regiomanager 
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Welzijn 

Beste lezer, we hebben weer een ontzettend leuke maand achter de rug, waarbij 

natuurlijk het grootse Nostalgisch Buurtfeest op zaterdag 15 september de 

boventoon voert!                                                                                   

 

Biesbosch 
Met de een grote bus 
vertrokken wij richting de 
Biesbosch. Daar lag een boot 
voor ons klaar om een tour 
door het natuurgebied te 
maken. Onderweg genoten 
we van een goed verzorgde 
lunch. Grote dank voor de 
inzet van onze vrijwilligers! 
 
 

 

Haringparty 
Gezellige middagparty met als thema 
‘puur vis’. Men kon heerlijk haring 
eten. De haringkar was anders dan 
anders en de begeleiding had een 
mutsje op. 
 

 
 
 

Bezoek Kattenkopcafé in Delft 
We vertrokken met de Cardiabus richting Delft. De reis 
duurde vrij lang ivm de introductieweek voor nieuwe 
studenten van de universiteit. De lunch viel in de smaak 
net zoals de aanwezigheid van de katten.  
 
 
Optreden van koor “Volharding leidt tot doel” 
De eerste helft van het optreden bestond uit christelijke 
liederen en na de pauze werden er populaire zeemansliederen gezongen. Zowel 
voor als na de pauze werd er door de bewoners flink meegezongen. De opkomst 
was hoog aangezien het optreden plaatsvond na het avondeten. Wij danken de 
medewerkers van de keuken voor het later serveren van het diner.  
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Welzijn 

Lunchroom de ‘Smulhoeve’ te Leidschenveen 
Deze lunchroom wordt gerund door mensen met een 
verstandelijke beperking. We zijn hier met de 
Cardiabus naar toe gegaan met de bewoners van de 
somatiek afdeling.   

 
Vertoning film ‘Fanfare’ 
In deze film van regisseur Bert 
Haanstra speelt de acteur Albert 
Mol die werd herkend door de 
bewoners. De film speelt 
zich af in Giethoorn 
alwaar een standbeeld 
staat van deze acteur.  
 
 
  
 

Rit Rottemeren en vis eten in het Belgisch 
Park.        
 

Nostalgisch buurtfeest 

Kort fotoverslag van een fantastische dag. Wat hebben we 

genoten van de paardentram, goochelaar, heerlijke hapjes en 

drankjes, de portretschilder en alle 

Oud Hollandse spellen! 
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Welzijn 

En tot slot een enthousiast 

team welzijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een prettige maand! 

De collega’s van team welzijn. 
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Van de Geestelijk Verzorger 

Ik sprak laatst met een dame die een achterkleinkind had gekregen. Ze vertelde 

me dat ze met de geboorte van ieder kind, kleinkind en achterkleinkind, zich meer 

kon verzoenen met haar eigen sterfelijkheid. “Het is alsof ik steeds een plaatsje 

opschuif, verder in de rij, om plaats te maken voor wie er na mij komen.”.  

Ik vond dit zo prachtig verwoord, en het deed me denken aan de tekst van 

prediker.  Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel 

heeft zijn tijd. (Prediker 3:1) Zo heeft ook ieder mens zijn of haar plaats in de tijd 

gekregen van God. Voor alles en voor ieder mens heeft God tijd gemaakt, om 

uiteindelijk een ieder die buiten de tijd valt, te bewaren bij Hem. En tijd te 

bestemmen voor wie er na ons komen. 

Nu weet ik ook van velen die de dagen ervaren als een last en de tijd van leven 

eigenlijk te lang vinden duren. Heel invoelbaar wanneer steeds meer bekende en 

lieve mensen weg zijn gevallen en het lijf en soms ook de geest meer pijn geven 

dan gemak. Ik hoop van harte dat de dagen en de tijd u niet belasten, ook al kunt 

u uw uren niet meer vullen met actieve bezigheden, een drukke baan of het 

verzorgen van anderen. Voor u is nu de tijd gekomen om te mogen ontvangen en te 

‘zijn’  zonder van alles te doen. En een beetje vriendelijkheid, zo belangrijk voor 

het leven, kunnen we elkaar altijd geven, ongeacht onze leeftijd en gezondheid. 

Zeker, de ouderdom komt met gebreken en voor velen op Landscheiding is de 

ouderdom met meer gebreken, ziekte of handicaps gekomen dan gehoopt. Het valt 

beslist niet mee dat te moeten aanvaarden. Toch hoor ik ook steeds weer over de 

mooie kanten van de ouderdom, de rust die ervaren kan worden, wijsheid, de 

nabijheid van God, en een schat aan kennis en ervaring en herinneringen. Zoals de 

herfst nog prachtig goud kan blinken en mild en vriendelijk kan zijn, hoop ik dat u 

ook gouden dagen kunt beleven in uw ouderdom. En dat u daarin een voorteken 

van Gods vriendelijkheid kunt ervaren, die alles – ook u, zijn of haar bestemde tijd 

heeft gegeven.  

Daarbij nog een paar regels van een gedicht van Liselore Gerritsen: 

Oktoberkind, oktoberkind 

Opdat jij niet vergeet 

De allerlaatste zoete braam 

Is de eerste die jij eet 

Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag 
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Van de Geestelijk Verzorger 

 

En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag 

Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen 

’t Zal een herfstdag als een lentedag bezingen… 

 

Ten slotte alvast een aankondiging voor november: Op 22 november zal de 

jaarlijkse herdenkingsdienst voor overleden bewoners van Landscheiding plaats 

vinden. U ontvangt hiervoor van mij nog een persoonlijke uitnodiging. 

 

 

Ds Mirjam Röhling, geestelijk verzorger. 
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Van de Fysio 

Lieve bewoners van Landscheiding, 

Hierbij wil ik iedereen een klein berichtje sturen. 

Zoals de meeste van jullie weten ben ik gek op reizen en heb ik tot nu toe al heel 

wat mooie landen mogen bezichtigen. 

Eén land heeft altijd een zeer speciaal plekje in mijn hart gehouden, 
namelijk Nieuw-Zeeland. 
Hier heb ik in 2012 gewoond en vanwege een studie ben ik toen weer naar 
Nederland gekomen. 
Jullie voelen de reden van dit bericht mogelijk al aankomen, want ik ga weer terug 
naar dit prachtige land. 
 
De afgelopen zes jaar heb ik met heel veel plezier in en rondom Landscheiding 
gewerkt. Ik heb ontzettend veel geleerd van jullie, mooie verhalen gehoord en 
vooral veel herinneringen opgebouwd. Bedankt hiervoor! 
 
Het is de bedoeling dat ik ook in Nieuw-Zeeland ga werken als fysiotherapeut. 
Ik ben nu hard bezig om de juiste papieren te krijgen, die mij gelijk een werk 
visum zullen opleveren, zodat ik daar kan blijven wonen voor een langere periode. 
Uiteraard weet ik niet precies hoelang ik daar zal wonen. Dit kan een aantal 
maanden, een jaar of wellicht langer zijn. 
Het is een grote en spannende stap. Maar ik heb er veel vertrouwen en vooral heel 
veel zin in! 
 
Natuurlijk vind ik het jammer om deze werkplek te verlaten. 
Ik heb Landscheiding gedurende de jaren zien groeien, zien uitbreiden en 
moderner zien worden. 
Zelf heb ik veel binnen de fysio en op de afdelingen kunnen bereiken met het 
personeel en de bewoners.  
Ik vind het fantastisch om te zien dat nu vrijwel alle bewoners kunnen zwemmen. 
En dat er steeds meer wordt bewogen binnen het huis. Binnen en buiten. 
Dat er elke dinsdag gewandeld wordt buiten en dat er een duo-fiets is gekomen om 
ook verdere afstanden te kunnen afleggen 
  
Vanaf 1 oktober komt er een nieuwe therapeut werken. Haar naam is Richende, 24 
jaar oud en ze zit nu in haar tweede jaar van haar master, geriatrie (ouderenzorg). 
Zij zal zich vast ook nog zelf voorstellen. Het is de bedoeling dat zij al mijn 
werkzaamheden gaat overnemen. 
Komende twee woensdagen zal zij meelopen om alvast kennis te maken met 
iedereen. 
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Mijn laatste werkdag is donderdag 27 september.  

Op woensdag 26 september zal er tussen 15.30-17.00 een borrel in de eetzaal 
beneden plaatsvinden, waar iedereen welkom is voor een drankje en hapje. 

Ik hoop iedereen de komende week nog te kunnen begroeten en gedag te kunnen 
zeggen. 

Mocht dit niet lukken, dan bij deze. 

Ik heb van iedereen genoten, bedankt voor de mooie tijden hier! 

  

  

Een dikke kus en knuffel! 

Petra Zwart 

  

De Fysio 
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Vrijwilligers 

Iedere avond wordt er in de huiskamers van Landscheiding een maaltijd bereid, 

vaak samen met de bewoners. Een gezellige en actieve bezigheid. Naast het 

verlenen van zorg en het zorgen voor een gezellige sfeer in de huiskamers, maken 

zorgmedewerkers tijd voor deze waardevolle activiteit. 

Om de zorg te ondersteunen gaan we een project starten om studenten te werven 

die helpen met koken. Dit levert een win-win situatie op: de studenten hebben een 

gezellige plek waar zij gratis kunnen eten en de zorg wordt ontlast bij het koken 

van de maaltijden. 

Afgelopen vrijdag heeft vrijwilliger Dolly geholpen om een promotiefilmpje te 

maken om studenten te werven. Het was een leuke avond met een mooie 

samenwerking tussen zorg, het bedrijfsbureau, de vrijwilliger en welzijn. Op dit 

moment wordt het filmpje gemonteerd en dan hopen we op veel reacties. Mocht u 

studenten (of andere geïnteresseerde vrijwilligers/mantelzorgers) kennen die het 

leuk zouden vinden om te (ondersteunen met) koken op de huiskamers, dan hoor ik 

graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Hannah den Hartogh 

(Tel.: 070-8008447 (ma en do aanwezig) en email: hdhartogh@cardia.nl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hdhartogh@cardia.nl
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Vrienden van Landscheiding 
 

 
Sinds de oprichting op 6 juni 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 enkele medewerkers van 

Landscheiding en organiseert voor bewoners activiteiten die niet uit het reguliere 

zorgpakket betaald kunnen worden.  

Onlangs, op het Nostalgisch Buurtfeest, hebben wij financieel bijgedragen aan de 

twee portrettekenaars.  

Uiteraard zult u ons ook rond de Kerstdagen weer tegen komen in Landscheiding, zoals 

wij al een aantal jaren doen.  

Omdat wij geen subsidie ontvangen zijn wij geheel afhankelijk van donaties en giften. 

Voelt u zich (ook) betrokken en draagt u de Vrienden van Landscheiding een warm 

hart toe dan kunt u ons steunen om zo extra zaken mogelijk te 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 Vrienden van Landscheiding  
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Grand Café Landscheiding 

 

Themadiner ´Hollandse avond´ 
donderdag 25 oktober 

 
 
 

 

Vermicellisoep 

Keuze uit diverse stamppotten met stoofperen 

Rookworst, hachee, speklap 

Wentelteefjes 
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Mededelingen 

 

Agenda Geestelijke Verzorging  

 

07-10-2018 14.30 uur Zingen van geestelijke 
liederen 

Personeelsruimte 

14-10-2018 14.30 uur Kerkdienst, voorganger Dhr. 
Ds Wout Huizing 

Personeelsruimte 

18-10-2018 15.00 uur Katholieke viering Personeelsruimte 

21-10-2018 14.30 uur Zingen van geestelijke 
liederen 

Personeelsruimte 

28-10-2018 14.30 uur Kerkdienst, voorganger Dhr. 
Henk Vliem 

Personeelsruimte 
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Uitstapjes 
 

Vrijdag 12 oktober: Vlinders aan de Vliet 

Genieten van de prachtige 

Flora en Fauna! We nemen 

een lekkere lunch mee. 

Prijs: 15 euro 

Verzamelen om 10.00 uur in 

het Grand Café. We zijn rond 

14.00 uur terug. 

 

 

Vrijdag 26 oktober: Rondje Rottemeren 

We maken een mooie ronde en genieten 

van de prachtige herfstkleuren. Onderweg 

stoppen we voor een lekkere lunch. 

Prijs: 15 euro 

Verzamelen om 10.00 uur in het Grand 

Café. We zijn rond 14.00 uur terug. 

 

Op vrijdag 19 oktober is er een uitstapje voor huiskamerbewoners. 
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Activiteiten Oktober 

Maandag  1 Weekopening  
Muzikale middag en herensoos 
Paul’s muziek café 

10.30-10.45 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 2 Stoelgym voor 
huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spel en creatieve middag 

10.30-11.30 
 
13.00-14.00 
14.30-15.30   

3e etage 
 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag 3 Koffieuurtje voor 
huiskamerbewoners 
Trombosedienst 
Lichaam & geest training 

10.30-11.30 
 
11.00-12.00 
14.30-15.30 

Grand Café 
 
Serre 
Grand Café 

Donderdag 4 Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 
Bingo 

10.30-14.00 
10.30-11.30 
 
14.30-16.00 

Grand Café 
Grand Café 
 
Grand Café 

Vrijdag 5 Ouderendag 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag               6 Geen activiteiten   
Zondag 7 Zingen van geestelijke 

liederen 
14.30-15.30 Personeels

ruimte 
Maandag 8 Weekopening  

Muzikale middag en herensoos 
Paul’s muziek café 

10.30-10.45 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Grand Café 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag   9 Stoelgym voor 
huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spel en creatieve middag 

10.30-11.30 
 
13.00-14.00 
14.30-15.30   

3e etage 
 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag  10 Koffieuurtje voor 
huiskamerbewoners 
Trombosedienst 
Lichaam & geest training 

10.30-11.30 
 
11.00-12.00 
14.30-15.30 

Grand Café 
 
Serre 
Grand Café  

Donderdag 11 Koffie met René 
Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 

10.00-11.00 
10.30-14.00 
10.30-11.30 
 

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 

Vrijdag 12 Busuitje ‘Vlinders aan de 
vliet’ 15 euro 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
 
17.00-19.00 

Grand Café 
 
Grand Café 

Zaterdag 13 Geen activititeiten   
Zondag  14 Kerkdienst 14.30-16.00 Personeels

-ruimte 
Maandag  15 Weekopening  

Muzikale middag en herensoos 
10.30-10.45 
14.30-15.30 

Grand Café 
Grand Café 
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Paul’s muziek café 18.00-20.00 Vlinder 

Dinsdag  16 Stoelgym voor 
huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spel en creatieve middag 

10.30-11.30 
 
13.00-14.00 
14.30-15.30   

3e etage 
 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag  17 Koffieuurtje voor 
huiskamerbewoners 
Trombosedienst 
Lichaam & geest training 

10.30-11.30 
 
11.00-12.00 
14.30-15.30 

Grand Café 
 
Serre 
Grand Café  

Donderdag 18 Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 
Nostalgie met Annelies 
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 19 Uitje huiskamerbewoners 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 

Grand Café 
Grand Café 

Zaterdag 20 Geen activiteiten   

Zondag 21 Zingen van geestelijke 
liederen 

14.30-15.30 Personeels
ruimte 

Maandag 22 Weekopening  
Muzikale middag en herensoos 
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 
Spel en creatieve middag 

10.30-11.30 
 
13.00-14.00 
14.30-15.30   

3e etage 
 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag 24 Koffieuurtje voor 
huiskamerbewoners 
Trombosedienst 
Lichaam & geest training 

10.30-11.30 
 
11.00-12.00 
14.30-15.30 

Grand Café 
 
Serre 
Grand Café 

Donderdag 25 Koffie met René 
Coupeuse 
Handwerken voor 
huiskamerbewoners 
Themamiddag: Oud Hollandsch 
Themadiner: Hollandse avond 

10.00-11.00 
10.30-14.00 
10.30-11.30 
 
14.30-15.30 
17.00-19.00 

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
 
Grand Café 
Grand Café 

Vrijdag 26 Busuitje Rondrit 
Rottemeren15 euro 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 

Grand Café 
Grand Café 

Zaterdag 27 Geen activiteiten   

Zondag 
 

28 Kerkdienst 14.30-16.00 Personeels
-ruimte 
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Maandag 29 Weekopening  
Muzikale middag en herensoos 
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 
Spel en creatieve middag 

10.30-11.30 
 
13.00-14.00 
14.30-15.30   

3e etage 
 
Grand Café 
Grand Café 

Woensdag 31 Koffieuurtje voor 
huiskamerbewoners 
Trombosedienst 
Lichaam & geest training 

10.30-11.30 
 
11.00-12.00 
14.30-15.30 

Grand Café 
 
Serre 
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 
 
 
 
 
 

 

 

 

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/

