
Meerleven 
Wonen vlak bij het centrum van Bennebroek 
Meerleven is gehuisvest in een nieuw pand vlak bij het centrum van Bennebroek. In Meerleven wonen cliënten 

met dementie en cliënten met lichamelijke beperkingen. De prachtige appartementen in Meerleven zijn 

ruim en licht en hebben een eigen keukentje en badkamer. Tussen de woningen is een prachtige binnentuin 

waar de bewoners veilig buiten kunnen zijn. 

 
Fijne woonomgeving 
Meerleven heeft een restaurant waar u de maaltijd kunt gebruiken of met familie een kopje koffie of thee kunt 

drinken. Met naast het restaurant een kapsalon, een winkel, een pedicure die aan huis komt en winkels op 

loopafstand, kunt u spreken van een fijne woonomgeving, die van alle gemakken voorzien is. Bovendien worden 

in Meerleven wekelijks allerlei activiteiten georganiseerd met voor ieder wat wils.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Adres Witte de Withlaan1 2121 XE Bennebroek 
 

Mailadres locatie receptie.meerleven@kennemerhart.nl 
  

Telefoonnummer receptie 023 512 5100 
  

Receptie bemand tussen Maandag t/m vrijdag van 08.45 uur tot 16.00 uur.  
  

Bereikbaarheid Station Heemstede richting Bennebroek: 
Bus 50, richting Leiden (uitstappen halte Duinoord, Herenweg) 
Halte Huis te Bennebroek richting Heemstede Station: 
Bus 14 richting Buitenhuizen via Haarlem NS (Station Heemstede 
uitstappen). Meer informatie bij de receptie of via www.9292.nl 
Parkeren kan gratis rondom het gebouw in de parkeerhavens.   
  

Kapsalon De Krulspeld  Woensdag en donderdag van 09.30 uur tot 16.00 uur.  
Contact: Liesbeth Mentjox. 
  

Huisdieren Mogelijkheden bespreekbaar. 
  

Warme maaltijd Zowel in het restaurant als in het eigen appartement. 
  

Broodmaaltijd Zowel in het restaurant als in het eigen appartement. 
  

Restaurant Tussen 09.00 uur en 20.00 uur is het restaurant geopend. De warme 
middagmaaltijd is tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 
  

Winkel Beneden in het restaurant bevindt zich ook de winkel. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 16.00 uur en zaterdag 
van 10.15 uur tot 11.30 uur. 
 

Bloemenstal 1 x per 14 dagen op donderdagochtend vanaf 10.00 uur komt de 
bloemenman langs in Meerleven.  
 

Waskosten De kosten voor (persoonsgebonden) was via Meerleven bedragen      € 
79,60 per maand.  

Schoonmaak Wekelijkse schoonmaak van de appartementen.  

Radio, TV, internet, wifi op uw 
appartement 

De aansluitingen  voor radio, tv en wifi  zijn op uw appartement 
aanwezig, dit is een analoge aansluiting. Ziggo is de provider van 
Meerleven. 
  

Wifi in algemene ruimten Wifi is gratis aanwezig.  
Netwerk: Kennemerhart Bewoners  
Wachtwoord: BewonersKennemerhart  
  

Bibliotheek Er zijn gewone boeken en grootletter- en luisterboeken. Een 
medewerker van de bibliotheek komt op aanvraag langs.  
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Roken Rookwensen op appartement worden in overleg toegepast. 
Openbare ruimtes zijn rookvrij. 

Brandveiligheid 24 uur per dag BHV-ers in dienst. 

Toegang Buiten receptietijden kunt u aanbellen bij de voordeur.   

Logeermogelijkheden Mogelijk in het eigen appartement van de bewoner. 
Logeerbed is aanwezig.  

Activiteiten Programma`s bekend gemaakt op beeldscherm in de hal, en via 
meerdere kanalen beschikbaar. 
 

Nieuwsbrief 
Kennemerhartkrant 

Periodiek geeft Meerleven een nieuwsbrief uit voor bewoners 
Kennemerhart geeft twee maal per jaar de uitgave ‘Uit het hart’ uit. 
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