
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

2e jaargang nr. 11 – November 2019 

LOCATIENIEUWS 

LANDSCHEIDING 

Deze maand onder andere: 

>  Dansen met danstherapeute op de huiskamers  

>  Verkoop vd Klooster mode 

>  Herdenkingsdienst 

>  Diverse bus uitjes 

>  Optreden theatergezelschap MUMS  

>  Bewegend de week in! Stoelgym op maandagochtend 

 

 

>      
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Van de Redactie 
 
 
Beste lezer,  
 
De blaadjes vallen van de bomen, de klok is verzet en het wordt weer wat kouder; 
kortom het is herfst! Een fijne tijd om het binnen gezellig te maken. Dit zullen we ook 
in november zoveel als mogelijk doen. 
 
Komende maand gaan we starten met een bewegingsactiviteit op de maandagochtend, 
begeleid door Paul en Marieke. Fijne bewegingen om de spieren soepel te maken én 
houden. En het mooie is dat u gewoon kunt blijven zitten. Leuk als u aansluit! Op 
maandagochtend 10.30 uur in de Vlinder.  
 
Ook gaan we op de huiskamers bewegen. Danstherapeute Ingeborg van der Meer komt 
op zowel de 1e als de 3e etage langs om samen met bewoners te dansen, erg leuk. 
 
Theatergezelschap MUMS komt ons ook dit jaar weer verblijden met een optreden. 
Vorig jaar was het een groot succes dus hebben we hen ook voor dit jaar uitgenodigd.  
 
De bus uitjes gaan deze maand oa naar de Bles in Stompwijk en de theetuin in 
Naaldwijk.  
 
Ik wens u namens team Welzijn een mooie maand. 
 
 
 
 
Met hartelijke groet,  
 
Marlot Henkes (coördinator Welzijn) 
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Van de regiomanager 

Beste (wijk)bewoner,  
 
De winter komt eraan. Ze verwachten de strengste winter sinds jaren. Zouden we dan 
eindelijk een Elfstedentocht krijgen? Weet u nog Evert van Benthem. Twee keer 
winnaar van de Elfstedentocht! 
Zoals u van ons gewend bent halen wij de gezelligheid weer naar binnen. Ook deze 
maand organiseren wij weer hele leuke activiteiten waardoor u de kou niet hoeft op te 
zoeken. Onlangs kwam ik dit mooie gedichtje tegen over de winter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Cardia staan we trouwens niet stil. Eind november gaat de eerste paal de grond in 
van onze nieuwe locatie Zoetermeer. Super trots zijn wij dat we volgend jaar deze 
duurzame en toekomstbestendige locatie gaan openen. We houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 
 
 
Ik wens u een gezellige maand toe. 
 
Matthijs de Jong, Regiomanager 
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Geestelijk verzorger 

ZinCafé 1 oktober “Heeft de regen een vader?” 
 
Heeft de regen een vader? Wat een gekke, bijna kinderlijke vraag. Weersverschijnselen 
hebben oorzaken, geen ouders. De vraag komt uit het boek Job. Job krijgt tegenslag op 
tegenslag te verwerken. Uiteindelijk doet Job zijn beklag en eist van God een 
verklaring. Gods reactie komt in een storm en met een hele ris wedervragen. 
 
“Wie ben jij? Waar was je toen Ik de fundamenten voor de aarde legde?” En zo gaat het 
nog even door. “Weet jij de weg naar de oorsprong van het licht? Heb jij de 
voorraadkamers van de hagel gezien?” De arme Job staat met een mond vol tanden en 
geeft toe - uiteindelijk -  dat hij over dingen heeft gesproken waar hij geen verstand 
van heeft. 
 
Rond de vraag “Heeft de regen een vader?” bespraken we tijdens het ZinCafé van 
1 oktober wat (de) schepping is. Waar komt de wereld vandaan? En waarom is er iets en 
niet niets? Het zijn spannende vragen. Een van de aanwezigen zei dat deze vragen 
mogen, ja móéten worden gesteld. 
 
Op vragen naar het waarom van alles komt de één met een wetenschappelijk, de ander 
met een religieus antwoord. Beide komen ze voort uit verwondering en behoefte aan 
zingeving, een verlangen naar weten wie je bent en wat ertoe doet. 
 
Het idee van schepping heeft ook te maken met het besef dat de mens in het grote 
geheel een afhankelijk wezen is, kwetsbaar, en dat wij onszelf niet hebben gemaakt. 
Heel vaak is het dan ook zoeken en tasten naar antwoorden die, soms ten dele en soms 
- door nieuwe inzichten - helemaal niet voldoen. 
 
“Hij die zich niet meer kan verwonderen is zo goed als dood; zijn ogen zijn gesloten,” 
zei Albert Einstein. Verwonder je over het wonder van je eigen bestaan, zei iemand 
eens tegen mij. Maar, wie durft zichzelf nog vragen naar het waarom te stellen? 
 
Moeten we deze vragen maar helemaal niet stellen? Juist wel! Tot slot daarom 
hieronder deze tekst van het lied ‘Stelt er niemand vragen meer?’ van Rikkert 
Zuiderveld. Die brengt het mooier onder woorden dan ik zou kunnen. 
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Geestelijk verzorger 

 

‘Stelt er niemand vragen meer?’ 
van Rickert Zuiderveld 

 
Ze vliegen 't schoolplein af. 

Honderd kinderen op een draf 
Bonte vlinders zonder hindernis. 

Moeders wachten op de fiets. 
Hun gezichten zeggen niets, 

alsof hun leven zinloos is. 
 

Stelt er niemand vragen meer 
Stelt er niemand vragen meer 

die een kind graag stelt: 
'Waar kom ik vandaan, 

waar ga ik naar toe? 
Zou er ook een hamsterhemel zijn?' 

 
Kassa in de supermarkt. 

Juffrouw heeft bijeengeharkt 
melk en suiker, brood en koffieroom. 
Als ik zeg: 'Gaat het juffrouw Sjaan?' 

kijkt ze mij verbijsterd aan, 
alsof ik inbreek in haar droom. 

 

Stelt er niemand vragen meer 
Stelt er niemand vragen meer 
die een kind graag stelt: 
'Waarom ben ik ik, 
waarom ben jij jij 
en heeft de regen ook een vader'? 
 
Is het niet veelbetekenend 
hoe vaak je denkt: Wat moet ik nu'? 
Diep van binnen regent het 
En je hebt geen paraplu. 
Stelt er niemand vragen meer 
Stelt er niemand vragen meer 
die een kind graag stelt: 
'Hoe ver is de zon, hoe groot is de maan 
en waarom maken mensen oorlog'? 
 
'Mama, waarom?' 
Papa, waarom ?' 
'Wat doet die man daar aan dat kruis?' 

 
 
 
 
 

Pieter Hartevelt, 
Geestelijk verzorger 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

6 

LOCATIENIEUWS 
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Welzijn 
 

Groot busuitje Madurodam 

 
Een geweldige dag uit met de touringcar naar Madurodam. (dank aan Marti Vogels voor 
de cd met prachtige foto’s!) En natuurlijk dank aan alle medewerkers, mantelzorgers 
en vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten! 
 

   
 
 

 

Wie rijdt wie?   
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Welzijn 

 

Activiteiten oktober 2019 
 

 
Vogelhuis en de nieuwe papegaaien op donderdag 
3 oktober 

 
In de belevingstuin staat al enige tijd een vogelvolière 
zonder dat deze bewoond wordt. Besloten is om hier 
een tweetal namaakpapegaaien op ware grootte in te 
laten wonen. Op 3 oktober zijn ze in hun nieuwe 
behuizing geplaatst. Eerder werd de volière ook al 
bewoond door drie namaakparkieten. Hierdoor wordt de 
mogelijkheid geboden voor de bewoners om af en toe 
een kijkje te gaan nemen en daarbij  hun mooie kleuren 
te aanschouwen. 
 
Wat is dat voor een vreemde vogel in de volière.....? 
De papegaai kijkt verwonderd om!...... 
De collega’s lachen de vogel uit...... 
 
 
Dierendag vrijdag 4 oktober 

De wijkpolitie had het leuke idee om 
met dierendag een hoop beesten 
Landscheiding binnen te brengen. Op 
deze gezellige ochtend konden de 
bewoners de dieren bekijken, aaien en 
knuffelen. Deze actie werd erg 
gewaardeerd door de bewoners. De 
aanwezigheid van de dieren werd 
verzorgd door bewoners uit de wijk en 

de Kinderboerderij uit de wijk.  
Een aantal medewerkers heeft ook hun huisdier 
meegenomen, zoals honden, grote konijnen, cavia’s en 
zowaar een agaam (hagedissoort).  
De bewoners hebben zeer genoten van de dieren. Enkele 
honden uit de wijk werd vervoerd met een soort 
wandelwagen. Sommige bewoners ging hiermee aan de 
wandel door het Grand Café. Voor sommigen was het 
echter moeilijk afscheid te nemen van de knuffeldieren.  

Mevrouw was helemaal niet bang van de agaam.  
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Welzijn 

Nog nooit vertoond in Landscheiding:  
het “Octoberfest” 

 
Een bierfeest dat 
sinds eeuwen in 
Duitsland en 
Nederland groots 
wordt gevierd, 
met muziek, 
zuurkool met 
worst en enorme 
pullen bier.  
 
 
 
 

Dit hebben wij, samen met de Catering, geprobeerd te benaderen. En dat lukte aardig.  

 
In de middag was er een spetterend optreden van het orkest 

‘Die Heckelander Muzikanten’ die grotendeels bestond uit 

diverse blaasinstrumenten.  Het repertoire bestond 

voornamelijk uit Alpenmuziek. Het optreden was totaal 

anderhalf uur waarbij door de bewoners op verzoek van de 

dirigent actief met de armen en handen werd meebewogen. 

Overigens bestond het orkest uit voornamelijk mannen en 

maar een vrouw. De opkomst was groot en men was zeer 

enthousiast. De aangeboden versnaperingen waren in de 

sfeer van het soort muziek . Het Grand Café was versierd met 

slingers. Dank aan de catering! 

Ook werd er aandacht 

besteed aan de 101e 

verjaardag van een van 

onze bewoners op 

maandag 21 oktober. Zij 

genoot van de 

persoonlijke 

aandacht van de 

dirigent (zie foto). 

De middag werd 

afgesloten met een 

themamaaltijd 

Herfst. 
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Welzijn 

 
 

Tuinhuis 

 

 
In de achtertuin staat al enige maanden 
een prachtig Tuinhuis. Dit gaan wij zeer 
binnenkort inrichten. Het wordt een 
sfeervol huisje, waar we het hele jaar 
door kunnen vertoeven voor een paar 
uurtjes, er komt namelijk verwarming en 
verlichting in. Bovendien gaan wij het 
huisje 4x per jaar versieren in de thema’s 
Lente, Zomer, Herfst en Winter. En niet 
te vergeten de feestdagen! 
 
 
 
Vrijdag 11 oktober: Pannenkoeken eten bij boerderij Meijendel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilt u ook een keer mee op pad? 
Geeft u zich dan op bij het UitBuro beneden. 
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Facilitaire dienst 

HIGH TEA 
 

Op zaterdag 28 september 2019 rond 
12.00 uur begon op Landscheiding 
onze jaarlijkse High Tea.  
Na 1 minuut stilte en een gezellige 
achtergrondmuziek, en met behulp 
van de catering-medewerkers en met 
de hulp van vrijwilligers, konden 

de bewoners en 
gasten genieten van 
onze heerlijke 
gevulde etagères 
met sandwiches, scones, hartige/zoete hapjes. 
Het was super 
gezellig met veel 
enthousiaste 
bewoners en 
gasten.  
 
 
 
 

 
 
 
Even bijkletsen ? 

Nanda in gesprek met mevrouw Kuyvenhoven, die op dinsdag 22 
oktober jarig is: haar leeftijd? 101 jaar !  
Van harte gefeliciteerd. 
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Ontmoetingscentrum 

 

Indian Summer Feest 
Ontmoetingscentrum Mariahoeve 

 
 
 
Op 10 oktober hadden we een geweldig feest, 
georganiseerd door onze vrijwilligers en 
gefinancierd door vrienden van Landscheiding. 
De reden van het feest: het eind van een prachtige 
zomer, en het begin van een mooie herfst. 
 
Na een lekkere broodjesmaaltijd kwamen de 
voetjes van de vloer: we gaan dansen.  

 
 
 
Een ieder die kon staan, heeft gedanst en meegezongen, dankzij de meeslepende 
muziek en zang van Huub Wellner. 

 
 
 
 
 

 
Onze dank gaat uit naar: 

Riet van der Starre, Jenny Dessauvagie, Yvonne Souer,  
Bea van der Berg, Titia van der Kley 

De vrienden van Landscheiding 
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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 
vorige maand zijn we langs gegaan met een ijscokar om alle bewoners op een lekker 

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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Activiteiten November 

Vrijdag 1 
Busuitje Politiebureau Nootdorp 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag 2    

Zondag 3    

Maandag 4 

Bewegend de week in! Stoelgym met 
Paul en Marieke 
Muzikale middag 
Paul’s muziek café 

10.30-11.30 
 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Vlinder 
 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 5 

Bewegen met huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spelmiddag 
Welzijn aan huis en aan tafel met 
Marieke 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00 
15.30-20.00 
 

3e étage 
Grand Café 
Grand Café 
In huis 
 

Woensdag 6 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Natafelen met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.30-19.00 

Huiskamer 
Serre 
Grand Café 

Donderdag 7 
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 8 
Busuitje Lunch de Bles Stompwijk 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag 9 Optreden: Theatergezelschap MUMS 14.30-16.00 Grand Café 

Zondag 10 Kerkdienst o.l.v. Henk Vliem 14.30-15.30 Grand Café 

Maandag 11 

Bewegend de week in! Stoelgym met 
Paul en Marieke 
Muzikale middag 
Paul’s muziek café 

10.30-11.30 
 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Vlinder 
 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 12 

Dansen met danstherapeute 
Wandelen 
Spelmiddag 
Welzijn aan huis en aan tafel met 
Marieke 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00 
15.30-20.00 
 

3e étage 
Grand Café 
Grand Café 
In huis 
 

Woensdag 13 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Natafelen met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.30-19.00 

Huiskamer 
Serre 
Grand Café 
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Donderdag 14 

Koffie met René 
Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 
Bingo 

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

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 

Vrijdag 15 
Busuitje Theetuin Naaldwijk 
Diner met Entertainment  
(voor gasten €6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag 16    

Zondag 17 Zingen van geestelijke liederen 14.30-15.30 
Personeels-
ruimte 

Maandag 18 

Bewegend de week in! Stoelgym met 
Paul en Marieke 
Muzikale middag 
Paul’s muziek café 

10.30-11.30 
 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Vlinder 
 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 19 

Bewegen met huiskamerbewoners 
Wandelen 
Spelmiddag 
Welzijn aan huis en aan tafel met 
Marieke 

10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00 
15.30-20.00 
 

3e étage 
Grand Café 
Grand Café 
In huis 
 

Woensdag 20 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 
Natafelen met Annelies 

10.30-11.30 
11.00-12.00 
17.30-19.00 

Huiskamer 
Serre 
Grand Café 

Donderdag 21 

Koffie met René 
Coupeuse 
Handwerken voor huiskamerbewoners 
Katholieke viering 
 

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

Grand Café 
Grand Café 
Grand Café 
Personeels-
ruimte 

Vrijdag 22 
Uitje voor huiskamerbewoners 
Diner met Entertainment 
(voor gasten € 6,50) 

10.00-14.00 
17.00-19.00 
 

Grand Café 
Grand Café 
 

Zaterdag 23 Special: Stamppot 17.00-18.00 Grand Café 

Zondag 24 Herdenkingsdienst 14.30-16.00 Grand Café 

Maandag 25 

Bewegend de week in! Stoelgym met 
Paul en Marieke 
Muzikale middag 
Paul’s muziek café 

10.30-11.30 
 
14.30-15.30 
18.00-20.00 

Vlinder 
 
Grand Café 
Vlinder 

Dinsdag 26 

Verkoop vd Klooster mode 
Dansen met danstherapeute 
Wandelen 
Spelmiddag 

10.00-12.00 
10.30-11.30 
13.00-14.00 
15.00-16.00 

Grand Café 
1e étage 
Grand Café 
Grand Café 
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Welzijn aan huis en aan tafel met 
Marieke 

15.30-20.00 
 

In huis 
 

Woensdag 27 
Welzijn op de huiskamer 
Trombosedienst 

10.30-11.30 
11.00-12.00 

Huiskamer 
Serre 

Donderdag 28 

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

14.30-16.00 
17.00-19.00 
 

Vlinder 
Grand Café 
 

Zaterdag 30    
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Algemene informatie 
 

 

Receptie is geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur. 
Telefoonnummer: 070-800 8400. 

 

Catering is geopend maandag tot en met zondag van 10.00-17.00 uur. 
Reserveren kan van 09.00-17.30 uur op het nummer van de 
receptie. 

 
Reparaties  Reparaties kunnen gemeld worden bij de receptie. 

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

Trombose dienst Iedere woensdag van 11.00-12.00 uur in de serre op de begane 
grond. 

 

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

 

Kapper Qioz  Openingstijden 
 Dinsdag  09.00-16.00 uur 

Donderdag  09.00-16.00 uur 
Telefoonnummer:  06-1631 5912 

 

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 09.30-12.00 uur en van  
13.00-15.00 uur 
Telefoonnummer: 070-800 8446 

 
 

  

mailto:izwart@cardia.nl
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Algemene informatie 

 
 

Medisch Centrum Landscheiding 
 

Huisartsenpraktijk  is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur op 
telefoonnummer: 070-2092041.  
U kunt bij de balie aanlopen van 08.00-12.30 uur en  
van 13.30-17.00 uur.  

 
Huisartsenpost Buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de 

huisartsenpost Hadoks Acute Zorg op telefoonnummer:  
070-3469669.  
Deze dienst is bereikbaar van 17.00-08.00 uur op werkdagen en het 
gehele weekend. 

 
Tandartsenpraktijk is geopend op  

Maandag van 08.00 – 17.30 uur 
Dinsdag  van 08.00 - 17.30 uur 
Woensdag  van 08.30 – 12.30 uur (om de week) 
Donderdag van 08.00 – 17.30 uur 
Vrijdag alleen bereikbaar voor spoedgevallen  
 
Telefoonnummer tandartsenpraktijd: 070-2051868. 
 
Voor spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u bellen 
met de Haagse spoedgevallendienst op telefoonnummer: 070-
3110305. Deze dienst is op werkdagen vanaf 16.00 uur en het gehele 
weekend bereikbaar.  

 
Fysiotherapie Geopend van 08.00 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/

