
Ontmoetingsgroepen 
in de Haarlemmermeer
Soms kan een dag lang duren, als u lang alleen bent of minder  
makkelijk de deur uit gaat. Dan kan het fijn zijn om onder de mensen 
te zijn. Elkaar ontmoeten en een gezellige dag, dat is waar het om 
gaat bij de ontmoetingsgroep.



Meedoen met activiteiten, samen zijn of een antwoord op vragen 
over zorg en welzijn. Dat kan allemaal bij de ontmoetingsgroepen.  
Mensen ontmoeten en samen een gezellige dag is waar het  
om gaat. 

ACTIVITEITEN
Een spelletje spelen, zingen of bewegen, enkele voorbeelden van de 
activiteiten. Meedoen hoeft niet altijd. Het is ook mogelijk alleen een 
kopje koffie te drinken of de krant te lezen. 

OOK VOOR MANTELZORGERS
Mantelzorgers zijn ook van harte welkom. Dat kan voor een kop koffie,  
een praatje of het stellen van vragen over zorg en ondersteuning in  
de Haarlemmermeer. 

SAMEN ETEN 
Tussen de middag is het mogelijk om met elkaar te lunchen. Een 
broodmaaltijd of een warme (driegangen) maaltijd. U heeft keuze en 
kan combineren uit twee verschillende, verse maaltijden. Voor een 
driegangenmaaltijd betaalt u €8,50. 

‘Ik kijk altijd uit 
naar de bingo,  
iik heb zelfs al 
een aantal keer 
wat gewonnen.’ 



KOSTEN
Ouderen en mantelzorgers zijn van harte welkom bij de ontmoetings- 
groepen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor sommige  
activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd, dit staat dan altijd 
vermeld. 

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over de ontmoetingsgroepen? Kom gerust een 
keer langs. U kunt ook bellen naar Horizon (Hoofddorp) of Westerkim 
(Nieuw-Vennep).

WAAR EN WANNEER KAN IK TERECHT? 
Waar? Naam Dag Tijd

Nieuw-Vennep 
Westerkim

De Verbinding Dinsdag 9 -16 uur

Hoofddorp 
Kerkcentrum de Ark

De Vriendschap Maandag, woens-
dag en vrijdag

9-16 uur

Hoofddorp 
Graan voor Visch

Sociëteit 
De nieuwe Silo

Woensdag 10-14 uur

Hoofddorp 
Pax

Sociëteit 
De boerderij

Vrijdag 10-14 uur



PCSOH staat voor Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg 
Haarlemmermeer. Vanuit onze locaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep  
bieden wij alle vormen van zorg en welzijn voor ouderen. Onze  
kernwaarden naastenliefde, geborgenheid, verantwoordelijkheid 
en betrouwbaarheid zijn voor ons leidend. Vanuit onze christelijke  
levensvisie willen we dat ieder mens zich gezien en gerespecteerd 
weet. Zodat iedereen kan ervaren: hier ben ik thuis. 

Contact
ZORGCENTRUM HORIZON
Kruislaan 54 
2131 WE Hoofddorp
T 023 – 56 16 000

ZORGCENTRUM WESTERKIM
Zaaiersstraat 1
2151 CK Nieuw-Vennep
T 0252 – 62 36 23
 
info@pcsoh.nl
www.pcsoh.nl 


