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Uit zorg voor elkaar 
 

‘Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit 

een goed hart.’ Zo zullen veel bewoners hun 

ervaringen met Westerkim en Horizon 

samenvatten. Voor de meesten van hen was de 

verhuizing naar een zorgcentrum een grote 

stap. Misschien herkent u dat gevoel wel. Maar 

als bewoner krijgt u er veel voor terug. Niet 

alleen het prettige gevoel dat er altijd 

professionele zorgverleners in de buurt zijn. 

Ook de ontspannende activiteiten en de 

contacten met andere bewoners horen 

helemaal bij onze zorgcentra. En ondertussen 

blijft u zo zelfstandig als u wilt en kunt. 

 

Het gevoel dat u omringd wordt met zorg en 

aandacht is de geborgenheid die kenmerkend 

is voor de Protestants Christelijke Stichting 

Ouderenzorg Haarlemmermeer (Stichting 

PCSOH). We hebben een verzorgingshuis met 

seniorenappartementen in Hoofddorp 

(Horizon) en een verzorgingshuis met 

verpleegafdeling in Nieuw-Vennep 

(Westerkim). In deze informatiegids vindt u 

daar meer informatie over. We nodigen u 

graag uit om langs te komen voor een 

persoonlijke kennismaking. 

 

  



Hier staan we voor 
 

Als u door onze zorgcentra loopt, als u met onze medewerkers spreekt, als u activiteiten 

bijwoont, overal proeft u het. ‘Het bieden van geborgenheid aan ouderen’ is onze missie. 

We willen huiselijkheid, warmte, veiligheid, oprechte aandacht en zorg op maat bieden. 

We geven deze geborgenheid samen met u invulling. Uw wensen en behoeften staan in 

onze zorgverlening centraal. Dat is de kern van onze zorgvisie. 

 

In 1955 werden we opgericht door de leden vanuit verschillende kerkgenootschappen. En 

dat heeft onze identiteit gestempeld. Als protestants-christelijke stichting zien we de 

Bijbel – net als de meesten van onze bewoners – als de basis van ons handelen.  

Bent u actief lid van een kerkelijke gemeente, dan ervaart u onze verzorgingshuizen als 

christelijk. Bidden voor het eten, luisteren naar de kerktelefoon of geestelijke muziek, het 

bezoeken van de ochtend- of avondwijding: het past bij uw identiteit. U herkent dat ook 

bij de andere bewoners. Tegelijk laten we u vrij in uw levensovertuiging. Respect voor 

elkaar hoort bij de geborgenheid die we bieden. 



Welkom in Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep 

 

Horizon en Westerkim. Dat zijn onze 

zorgcentra in resp. Hoofddorp en Nieuw-

Vennep. Zorgcentra met namen die passen 

bij de uitgestrekte polders en wijde 

wolkenluchten in onze streek. Namen die 

voor veel van onze bewoners bovendien een 

Bijbelse  betekenis hebben en wijzen op het 

Licht (met een hoofdletter) in de avond van 

het leven. 

 

Uw zorgappartement 

Intramurale zorg, zo noemen we de zorg die we u bieden binnen de muren van 

verzorgingshuis Horizon en Westerkim. Of beter: in de huiselijke omgeving van uw eigen 

zorgappartement. We bieden de persoonlijke verzorging die u nodig hebt en waarvoor u 

een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarnaast ondersteunen 

onze huishoudelijke hulpverleners u bij het schoonhouden van uw appartement. 

 

We hanteren de zogenaamde zorgzwaartepakketten. Afhankelijk van uw pakket ziet u onze 

zorgverleners vaker of minder vaak. Zo hebben we bewoners waar we elke week maar een 

paar uur zorg leveren. Bij bewoners met een hoge zorgvraag bieden we veel meer uren per 

week zorg en aandacht.  

 

U krijgt elke dag een vers bereide warme maaltijd. We beschikken in Hoofddorp over een 

royale keuken en een gevarieerd menu. De keukenbrigade zorgt voor gezonde maaltijden 

die dagelijks worden bereid. In een speciale bus worden de gerechten warm gehouden en 

naar Westerkim gebracht. Dan pas worden de maaltijden geportioneerd en geserveerd. 

 

  



Activiteiten 
Het is u veel waard dat u comfortabel woont en zorg op maat krijgt in Horizon of 

Westerkim. Maar we bieden u graag méér. Ontspanning en afwisseling, uitdaging en 

plezier, bezinning en ontmoeting. Dat is een kwestie van welzijn; u blijft daardoor actief, 

passend bij uw mogelijkheden én houdt contact met anderen. Precies zoveel als u op prijs 

stelt. 

Samen met een grote groep gemotiveerde vrijwilligers organiseren we uiteenlopende 

activiteiten. Van wekelijkse activiteiten tot jaarlijkse uitjes. Niet alleen de bewoners van 

onze zorgappartementen zijn hierbij welkom. Ook de senioren uit de buurt nodigen we 

graag uit voor deze activiteiten. Denk aan schildercursussen, handwerkmiddagen, 

internetcafé, repetities van ons koor, spelmiddagen, bewegen voor ouderen en 

borreluurtjes. Soms gaan we de deur uit voor een gezamenlijk uitje. 

 

 

  



Horizon, een zorgcentrum waar u zich al snel thuis voelt 
 

De bewoners en gasten van verzorgingshuis Horizon in Hoofddorp voelen bij binnenkomst 

hetzelfde: warmte en geborgenheid. In de huiselijk ingerichte gangen en zalen voelt u zich 

al snel thuis. Hier hebt u uw eigen voordeur met daarachter uw eigen woning en uw eigen 

leven. Maar hier geniet u ook van de ontmoetingen en activiteiten met medebewoners. 

Hier ervaart u oprechte aandacht van de vele vrijwilligers en professionele zorg uit een 

goed hart. Niet voor niets is er een wachtlijst voor zowel de zorg- als de 

seniorenappartementen.  

 

Bij de start in 1959 was 

Horizon veel kleiner. De 

bewoners vormden een grote 

familie. Dat gevoel is altijd 

gebleven onder de bewoners 

van de verschillende 

afdelingen. Er is een 

onderlinge band. Dat gevoel 

wordt versterkt door de 

zorgteams per afdeling (u 

kent de zorgverleners 

daardoor al snel). En als u 

meedoet aan gezamenlijke 

activiteiten, leert u ook uw 

medebewoners goed kennen. 

Welkom in Horizon! 

 

 

Wonen en zorg in Horizon 
De één kiest voor Horizon omdat de leeftijd een rol gaat spelen en een 

seniorenappartement meer comfort biedt. De ander heeft altijd zelfstandig gewoond maar 

is nu toe aan intensievere zorg. En u? Wat zijn uw wensen en behoeften op het gebied van 

wonen en zorg? Als zorgcentrum hebben we een flexibel zorgaanbod. Zo kunt u  

 wonen in onze seniorenappartementen, zonodig met verzorging of verpleging 

(thuiszorg) 

 wonen in een zorgappartement van het verzorgingshuis  

 Volledig Pakket Thuis ontvangen: u woont in uw eigen seniorenappartement, maar 

ontvangt wel volledige 

verzorgingshuiszorg bij u in huis 
 

We vinden het belangrijk dat u zo lang en 

zoveel mogelijk zelfstandig blijft. Daar 

waar u hulp of zorg nodig hebt, bieden wij 

een oplossing op maat. Zo vormt de zorg 

van Horizon een goede aanvulling op uw 

eigen mogelijkheden. 



Westerkim, zorg met elkaar en voor 

elkaar 
 

Westerkim. Welke Venneper kent dit zorgcentrum in het 

hart van Nieuw-Vennep niet? Wie heeft hier nooit familie 

of bekenden bezocht? Al komen de bewoners uit het dorp én de wijde omgeving, vaak 

ontmoeten ze in Westerkim oude bekenden. En de medewerkers kennen elkaar meestal 

niet alleen van het werk. Dat typeert dit kleinschalige zorgcentrum. De onderlinge 

betrokkenheid geeft een huiselijke en geborgen sfeer in Westerkim. Een sfeer waarin er 

aandacht voor elkaar is en een luisterend oor. 

 

Al zijn we met zo’n 60 bedden geen groot zorgcentrum, we hebben, naast onze 

professionele medewerkers, toch maar liefst 100 vrijwilligers. En dat is goud waard. Deze 

betrokken mensen zijn er helemaal voor u. Met de activiteiten die ze organiseren en de 

extra aandacht die ze geven, kunnen ze veel voor u betekenen. Dat is echt Westerkim: we 

doen het met elkaar en voor elkaar. Welkom in Nieuw-Vennep! 

 

Verzorging en verpleging in Westerkim 
In Westerkim bieden we professionele verzorging en verpleging. En toch, voor ons is dat 

niet het belangrijkste. We willen graag dat u in de eerste plaats met plezier wóónt in uw 

eigen appartement. Daar waar u hulp of zorg nodig hebt, staan wij voor u klaar. We 

omringen u met zorg, maar geven u tegelijk alle ruimte om zo zelfstandig mogelijk te 

leven. 

 

Als zorgcentrum hebben we een flexibel zorgaanbod. Zo kunt u  

 wonen in een zorgappartement van het verzorgingshuis  

 wonen op onze speciale afdeling voor psychogeriatrische zorg (verpleegafdeling) 

 gebruik maken van thuiszorg: verzorging of verpleging in uw seniorenappartement 
We vinden het belangrijk dat u zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig blijft. Daar waar u 

hulp of zorg nodig hebt, bieden wij een oplossing op maat. Zo vormt de zorg van 

Westerkim een goede aanvulling op uw eigen mogelijkheden. 

 

  



Zorg aan huis 
Naast beide verzorgingshuizen bevinden zich 

seniorenappartementen. Als u één van deze 

woningen huurt, kunt u ook een beroep doen 

op onze zorgverleners. Extramurale zorg of 

thuiszorg noemen we dat. We komen naar u 

toe om de zorg te bieden die u nodig hebt en 

waarvoor u een indicatie hebt van het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het kan gaan om  

 Hulp bij Huishouden; hiervoor is een 

WMO-indicatie nodig, aan te vragen bij 

de gemeente. 

 Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij 

het aankleden, douchen, eten en 

drinken, medicijnen innemen of ogen 

druppelen. 

 Verpleging als u ziek bent of 

gezondheidsproblemen hebt. Onze 

medewerkers verplegen u thuis. Zij 

verzorgen bijvoorbeeld wonden, geven 

injecties of brengen een katheter in. 
 

 

Overige diensten  
Als u in Horizon of Westerkim woont, wordt u omringd door zorg en aandacht. Precies 

zoveel als u nodig hebt. Naast de zorgverlening waarvoor u een indicatie hebt, hebben we 

ook andere voorzieningen in huis. Daarvoor werken we veelal samen met externe 

specialisten. Voorbeelden? 

 Specialist Ouderen Geneeskunde 

 Praktijk Verpleegkundige 

 Huisarts (komt aan huis waar 

nodig) 

 Winkeltje voor uw dagelijkse 

boodschappen 

 Was/linnenservice: uw textiel en 

kleding worden gewassen en 

gestreken 

 Kapsalon 

 Fysiotherapeuten  

 Pedicure 

 Opticien 

 Pastorale/maatschappelijke 

begeleiding 

 Internetcafé 
 

 

Daarnaast komen er regelmatig andere 

specialisten naar ons zorgcentrum om zorg 

aan huis te bieden. Denkt u bijvoorbeeld 

aan wondverpleegkundigen en diëtisten. 

Dat is handig: u hoeft de deur niet uit en 

waar nodig kunnen deze specialisten met 

onze zorgverleners overleggen. Het maakt 

de zorg in Horizon en Westerkim compleet. 



Comfortabel wonen naast Horizon 
 

U wordt een dagje ouder, maar u hebt wellicht geen zorg nodig. Sterker nog, u bent vitaal 

en trekt er nog graag op uit. Toch is het een prettig idee om dicht bij een zorgcentrum te 

wonen. Dicht bij professionele zorgverleners, leeftijdgenoten en uiteenlopende 

voorzieningen. Dat kan in Hoofddorp. Naast de zorgappartementen die we hier hebben, 

verhuren we ook seniorenappartementen. Comfortabele appartementen waar u – al dan 

niet met uw partner – geheel zelfstandig woont.  

 

U bent als bewoner van een seniorenappartement slechts één deur verwijderd van zorg, 

aandacht en ontspanning. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de activiteiten voor 

bewoners en de gezamenlijke maaltijden. En mocht u eerste hulp nodig hebben, dan staan 

de zorgverleners meteen bij u voor de deur. Alle appartementen zijn namelijk aangesloten 

op het interne alarmeringssysteem. Een prettig idee. 

Verschillende bewoners assisteren als vrijwilliger in Horizon.  

Hebt u geen behoefte aan extra diensten of contacten? Dan woont u zelfstandig en zonder 

verplichtingen.  

 

 

 

U kunt zich kosteloos inschrijven voor 

deze appartementen als u 65 jaar of 

ouder bent. We raden u aan om dat tijdig 

te doen. We hebben namelijk een 

wachtlijst. En… bieden we u een 

appartement aan maar bent u nog niet 

aan verhuizing toe, dan bent u tot niets 

verplicht. 

  



 

 

 

Contactgegevens 

 

Verzorgingscentrum Horizon 

Kruislaan 54 

2131 WE  Hoofddorp 

Telefoon 023-5616000 

 

Verzorgingscentrum Westerkim 

Zaaiersstraat 1 

2151 CK  Nieuw-Vennep 

Telefoon 0252-623623 

 

Centrale administratie 

Sikkelstraat 113 

2151 CL  Nieuw-Vennep 

Telefoon 0252-689661 

 

Website www.pcsoh.nl 

e-mail  info@pcsoh.nl  

http://www.pcsoh.nl/
mailto:info@pcsoh.nl

