
Marente staat al meer dan 100 jaar garant voor persoonlijke zorg in de 
Rijn-, Duin- en Bollenstreek. Van thuiszorg tot verpleeghuiszorg en van  
revalidatie tot ondersteuning bij dementie. Wij ondersteunen cliënten en hun 
mantelzorgers door inzet van betrokken vrijwilligers en zorgprofessionals.

071 409 33 33
info@marente.nl
www.marente.nl 
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De zorg 
van Marente

Onze locaties

Hoogstpersoonlijk.Hoogstpersoonlijk.

• Thuiszorg
• Revalidatie
• Wonen 

• Dagbesteding
• Huishoudelijke hulp
• Lid worden

Berkhout Lisse 0252 43 22 00 

Bernardus Sassenheim 0252 34 51 00 

Bolero Voorhout 0252 24 00 70 

De Wilbert Katwijk 071 406 15 00 

Gerto Voorhout 0252 26 22 22 

Hofwijck Oegstgeest 071 409 33 33 

Hospice De Mare Oegstgeest 071 516 25 60 

Huis op de Waard Leiden 071 513 23 45 

Jeroen Noordwijk 071 365 17 00 

Park Overbosch Voorhout 071 409 86 33 

Oud Bijdorp Voorschoten 071 560 25 60

Revalidatie Marente Warmond 071 305 19 99 

Rustenborch Oegstgeest 071 517 61 61 

Van Wijckerslooth Oegstgeest 071 517 12 34 



Net als elke zorgonderneming 

biedt Marente professionele zorg 

en fijne huisvesting. Daarnaast is 

er van alles wat Marente bijzonder 

maakt. En waar we trots op zijn. 

 

Altijd in de buurt
Met ruim 30 wijkteams en 14 woon-
zorg locaties in de regio, is Marente 
altijd dichtbij. De wijkteams kennen 
de buurt en de huisartsen goed. 
Veel locaties zijn ontmoetingsplekken 
voor bewoners, familie en buurt-
bewoners. Van een maaltijd in het 
restaurant tot activiteiten die jong 
en oud verbinden: de buurt komt 
binnen.  

Hiervoor kunt u Marente inschakelen

Dit maakt M arente bijzonder

Hoogstpersoonlijk.

Samen zorgen
De beste zorg ontstaat uit de samen-
werking tussen de cliënt, zorgverle-
ners, mantelzorgers en vrijwilligers. 
Marente stimuleert die samenwerking 
en ondersteunt mensen om voor hun 
naasten te zorgen. Bijvoorbeeld met 
de school voor mantelzorgers en het 
digitale cliëntportaal. Zowel in de 
thuiszorg als op de locaties wordt 
 familie actief betrokken bij de zorg 
en de uitvoering daarvan. 

Een rijk leven
Voor Marente hoort ‘zin geven aan 
het leven’ bij de zorg. Wij hebben 
bijvoorbeeld wensbomen voor 
cliënten op onze locaties. Daarnaast 
zijn er vele eigentijdse activiteiten, 
waarbij muziek, bewegen, spel, 
kunst en andere thema’s aan de 
orde komen. Maar ook de uitjes die 
wij voor thuiswonende ouderen 
organiseren, zijn erg in trek. Zo doen 
we altijd ons best om mensen geluk 
op de oude dag te brengen. 

071 409 33 33 071 409 32 78 071 409 32 23

Thuiszorg

U woont zelfstandig 
thuis. En vanwege 
ouderdom, ziekte of 
 revalidatie heeft u 
ondersteuning nodig. 
Voor de lichamelijke 
zorg en verpleging kunt 
een wijkteam van 
 Marente inschakelen. 

Revalidatie 

Heeft u een operatie 
in het ziekenhuis 
ondergaan? Dan kunt 
u tijdelijk verblijven 
en revalideren in het 
revalidatiecentrum van 
Marente. Zodat u snel 
weer zelfstandig thuis 
kunt wonen.  

Wonen

U kunt wonen met 
intensieve zorg op 
14 locaties in de Duin-,  
en Bollenstreek, 
 Oegstgeest, Voor-
schoten en Leiden. 
Kijk op de achterkant 
voor een compleet 
overzicht.

Dagbesteding

Kunt u de dag niet thuis 
doorbrengen vanwege 
lichame lijke beperkin-
gen of beginnende 
dementie? U kunt dan 
één of meer dagdelen 
bij Marente komen, 
waardoor thuis wonen 
mogelijk blijft. 

Huishoudelijke hulp

Heeft u een huishoude-
lijke hulp nodig? Wij 
regelen dat graag voor 
u. Via onze dochter-
onderneming Meerzorg 
krijgt u een vaste,  
betrouwbare hulp die 
bij u past. Op de dagen 
dat het u uitkomt. 

Lid worden

U wilt graag comfor-
tabel ouder worden in 
uw eigen omgeving? 
Met het lidmaatschap 
van Marente profiteert 
u van vele voordelen en 
services. Van maaltijd-
bezorging tot korting 
op uw zorgverzekering. 


