
De maaltijdservice van...

Meer informatie?

Verzorgingscentrum Horizon
Kruislaan 54
2131 WE Hoofddorp
T 023  - 56 16 000

Verzorgingscentrum Westerkim
Zaaiersstraat 1
2151 CK Nieuw-Vennep
T 0252 - 62 36 23

Centrale administratie
Sikkelstraat 113
2151 CL Nieuw-Vennep
T 0252 - 68 96 61

info@pcsoh.nl
www.pcsoh.nl

Stichting PCSOH
‘Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een 
goed hart.’ Veel cliënten zullen met deze woorden 
hun ervaringen met Westerkim en Horizon samen-
vatten. Het is immers een prettig gevoel dat er 
altijd professionele zorgverleners in de buurt zijn. 
En die zijn er, bij Protestants Christelijke Stichting 
Ouderenzorg Haarlemmermeer (PCSOH). 

Geborgenheid
Wij willen onze cliënten vóór alles een gevoel van 
geborgenheid geven. Onze medewerkers omringen 
hun cliënten dan ook met zorg en aandacht. 

PCSOH beschikt over een verzorgingshuis met 
seniorenappartementen in Hoofddorp (Horizon) 
en een verzorgingshuis met verpleegafdeling in 
Nieuw-Vennep (Westerkim). Rondom onze verzor-
gingshuizen bieden we tevens thuiszorg aan.

Ouderenzorg 
met een eigen gezicht



Maaltijdservice 
Westerkim en Horizon
Gezond en gevarieerd eten is de basis van een goede 
gezondheid. Daarom biedt de keuken van Westerkim 
en Horizon u tal van mogelijkheden om uw gezond-
heid in balans te houden. En we kunnen u alvast 
verklappen dat die keuken veel gevarieerder is dan 
veel cliënten denken. 

Zo bieden we u de mogelijkheid om bij ons een 
vers bereide maaltijd te bestellen. We werken met 
kakelverse ingrediënten en letten erop dat we een 
gezonde mix van voeding aanbieden. De door u 
bestelde maaltijd kunt u bij Horizon of Westerkim 
ophalen.

Maaltijd bezorgen
Maar u hoeft niet per se naar Horizon of Westerkim 
te komen. Woont u in de buurt en bent u om welke 
reden dan ook niet in de gelegenheid om de maaltijd 
zelf af te halen? Dan kunnen we de maaltijd bij u 
thuis bezorgen. Op de afgesproken dagen wordt deze 
tussen 11.45 en 12.45 uur bij u thuis bezorgd.

Gast aan tafel
Vindt u het gezelliger om uw maaltijd samen met 
anderen te nuttigen? Dan bieden de sfeervolle 
restaurants van Horizon en Westerkim uitkomst. 
Dagelijks is er in Horizon tussen 8.00 en 9.15 uur 
gelegenheid om te komen ontbijten. Tussen 12.00 
en 13.00 uur serveren we in de restaurants op beide 
locaties een heerlijke warme maaltijd. De tafel is 
gedekt en de gezelligheid is gratis. Onze gastdame 
staat voor u klaar om u hartelijk welkom te heten.

Huiswinkel
Wilt u onafhankelijk van de keuken toch een verse 
maaltijd eten? In de huiswinkel van Horizon of Wes-
terkim kunt u terecht voor een heerlijke koelvers- of 
vriesversmaaltijd! De koelversmaaltijden worden 
vers gekookt en direct daarna snel gekoeld. Ze zijn 
in de huiswinkel verkrijgbaar. Ook kunt u ze per drie 
maaltijden thuis laten bezorgen. De vriesversmaaltij-
den worden meteen na bereiding diepgevroren.

Wilt u meer weten? Kom even langs en laat u infor-
meren. De koffi e staat voor u klaar!
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