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Activiteiten deze week  
Woensdag 25 januari van 10.00 tot 16.00 uur, 
de beauty bus. Wilt u ook een verzorgende, 
ontspannende dag beleven? Maak dan een 
afspraak via de beauty bus en geniet van deze 
dag. Die wordt verzorgd door leerlingen in 
opleiding tot schoonheidsspecialiste. 
 
Bloemschikken  
Op woensdagmiddag 25 januari kunt u van 
13:30 tot 15:00 uur weer bloemschikken in de 
Theaterzaal. Laat uw creativiteit gaan tijdens 
deze gezellige middag! De kosten hiervoor 
bedragen € 18,50.  
 

 

Verandering nummer technische dienst  
Het centrale nummer van de Technische Dienst 
is veranderd van 078-7502099 naar 078-
7502096. U kunt de Technische Dienst 
doordeweeks bereiken tijdens de kantooruren 
van 8.30 uur tot 16.00 uur. In het weekend 
kunt u terecht bij onderstaande bedrijven die 
storingen behandelen in het weekend.  
Voor een liftstoring kunt u KONE bellen via  
0900 22 55 566.  
Voor een storing van de CV, water, afvoer of 
elektriciteit kunt u Barth installatietechniek 
bellen via 06 30 01 56 92.  
In het weekend kunt u deze nummers bellen 
zonder De Merwelanden in te lichten.  
 
Social media van De Merwelanden.  
Wist u dat wij actief zijn op verschillende social 
media kanalen? Wekelijks plaatsen wij leuke 
foto’s en video’s op Facebook, Instagram, 
LinkedIn en TikTok. Benieuwd? Volg ons en u 
hoeft niks meer te missen.  
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Vieringen en diensten  
- Dinsdag 24 januari 10.00 uur tot en met 
10.30 uur: Woord en communieviering o.l.v. 
Ed van der Vaart 
-Zaterdag 28 januari 11.00 uur tot en met 
12.00 uur: Woord en communieviering o.l.v. 
Lineke Ouderkerk 
 

Deze week zetten wij onze tosti brie weer 
eens in de spotlights! 

Één van de lekkerste vinden wij zelf! 
Besmeerd met pesto en belegd met brie, 

honing en walnoten! 
 

 
 

Ook herhalen wij het slaatje op woensdag. 
Rijk opgemaakte rundvleessalade met 
stokbrood en roomboter voor €6,95! 

 
Op vrijdag introduceren wij een nieuwe 

warme snack, te weten een kipsaté broodje, 
warm uit de oven voor €2,40. Komt u hem 

snel eens proberen? 
 

 
 

 
 
 

Activiteiten Kleinschalig wonen 

 

We hebben een gezellige week achter de rug 
op Kleinschalig Wonen. Zo genoten we van 
het doorbrekende zonnetje, zelfgebakken 
appelflappen en natuurlijk wat spelletjes. 
Geluksmomenten zitten in de kleine dingen.  
 

 
 


