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Op welke dagen is Bosserhof 

gesloten in 2019 ? 

- 1ste en 2de  kerstdag.  

- Oudejaarsdag ( 31 december)              

Noteer deze data in je agenda.  

 

Extra dag gesloten 

Bosserhof is dit jaar op vrijdag 

27 december gesloten.  

Weetjes 

- Johanna en André op 31 mei 

voor de 4de keer opa en oma 

zijn geworden van een jongen  

met de naam Tom.  

- afgelopen kwartaal zijn 

Monique (op maandag), Tiny 

(op dinsdag) en Lei als 

chauffeur op Bosserhof gestart 

als vrijwilliger. Bij deze 

normaals hartelijk welkom bij 

het team van Bosserhof.  

  
 

Bosserhof uitje  

Op vrijdag 28 juli zijn we samen 

met het team van bosserhof wat 

bestaat uit vrijwilligers en 

personeel uit wezen eten ter 

gelegenheid van het 10 jaar 

bestaan. Het was een gezellige 

avond en we hebben lekker 

gegeten. Wij bedanken het team 

van Bosserhof voor de afgelopen 

10 jaar.  

 

 

Nieuwsbrief Bosserhof 

Tweede jaargang derde kwartaal 2019 

10 jarig bestaan Bosserhof.  

Op 23 juni hebben we het 10 

jaar bestaan van Bosserhof 

gevierd.  

 

Er stonden verschillende stands  

zoals gemeente Nederweert 

WMO, case manager dementie, 

Alzheimer café Weert en Fer 

Roost (warme maaltijd service).  

 

Ook stond er een bosserhof 

stand waarop spullen tentoon 

gesteld waren die we door de 

jaren heen gemaakt hebben en 

met activiteiten die we 

bijvoorbeeld op Bosserhof 

doen. Zanggroep Tössedoôr 

zorgde voor de muzikale 

klanken.  

 

Het was een druk bezochte en 

gezellige opendag met mooi 

weer. We bedanken iedereen 

voor alle felicitaties.   

 

Terugblik tweede kwartaal 

2019 

In de eerste week van April zijn 

we lammetjes mogen gaan 

kijken bij dierenpension Eilers in 

Ospel. Er werden veel aaien 

uitgedeeld en gesprekken over 

vroeger kwamen op gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 27 juni werden we 

uitgenodigd om naar de eind 

musical van groep 8 van 

basisschool de Kerneel te komen 

kijken. Het was een leuke 

middag, er werd van genoten en 

veel gelachen.  

 

 

 

Warme maaltijd  

Tussen 12:00 uur en 13:30  

uur zijn wij telefonisch niet 

bereikbaar in verband met de 

warme maaltijd. Voor erg 

dringende zaken mag u ons 

natuurlijk altijd bellen. 

Duo fiets 

Met de opendag is onze duo-

fiets onthult. Bij deze danken we 

onze sponseren nogmaals voor 

het mogelijk maken van het 

aanschaffen van onze duo fiets.  

 

Stichting Ondersteuning 

Gezondheidszorg Nederweert, 

deelnemers en mensen die 

Bosserhof een warm hart 

toedragen bedankt!  

 

De eerste ritjes zijn al gereden.  
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