
Maaltijdservice 
Een makkelijke verse maaltijd bij u thuis of in ons restaurant.  
Gevarieerd en lekker eten is de basis van een goede gezondheid. Als 
u (tijdelijk) niet meer kunt of wilt koken, kunt u één of meerdere keren 
per week gebruik maken van de maaltijdservice van PCSOH. 



ELKE DAG EEN ANDERE VERSE MAALTIJD
Een gevarieerde maaltijd uit de schijf van vijf. U heeft elke dag keuze  
uit twee verschillende menu’s. Met verse ingrediënten bereiden  
ervaren koks de lekkerste gerechten in onze eigen keuken. U maakt 
uw maaltijd compleet met een heerlijke soep en een huisgemaakt 
toetje. 

SPECIAAL DIEET? GEEN PROBLEEM
Volgt u een dieet, heeft u een allergie of speciale wensen? Onze  
keuken houdt graag rekening met uw wensen. 

GEZELLIG SAMEN ETEN
Geniet u van het gevoel ‘uit eten’ te zijn en vindt u het gezelliger of  
fijner om met anderen te eten? U bent dagelijks welkom in de sfeervolle 
ontmoetingsruimtes van Horizon en Westerkim. Samen met anderen  
eet u aan een gedekte tafel. 
Warme lunch: 12.00-13.30 uur
Broodmaaltijd: 16.30-18.00 uur

MAALTIJD AAN HUIS
Eet u graag thuis, in uw vertrouwde omgeving? Dan kunt u een verse  
maaltijd afhalen bij de PCSOH locatie in uw buurt. Tegen een kleine 
meerprijs bezorgen wij dagverse maaltijden in de omgeving van  
zorgcentra Horizon en Westerkim. De dagverse maaltijden worden 
dagelijks tussen 11.30 en 13.30 uur bezorgd. 

ALTIJD EEN VERSE MAALTIJD IN HUIS
Onze vriesversmaaltijden worden vers bereid en daarna direct  
gekoeld zodat de smaak en voedingswaarden bewaard blijven. U  
koopt ze in de huiswinkel van zorgcentra Horizon of Westerkim. De 
vriesvers maaltijden bezorgen wij één keer week bij u thuis. 



KOSTEN 
Dag- of vriesverse maaltijd € 6,00
Uitbreiding met een soep € 1,50

Uitbreiding met een toetje € 1,00

Broodmaaltijd € 2,50
Bezorging van de maaltijd € 1,00

AANMELDEN
Wilt u meer weten over onze maaltijdservice of wilt u zich aan- 
melden? Kijk op onze website www.pcsoh.nl of neem contact op met 
het zorgcentrum bij u in de buurt. 
Bel voor Horizon (Hoofddorp) 023 - 56 16 00 of voor Westerkim 
(Nieuw-Vennep) 0252 - 62 36 23. 

‘Drie keer per 
week krijg ik een 
heerlijke maaltijd 
aan huis. Ik kijk  
er altijd naar uit.’



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 


