
De vlindertuin met zijn kweekkast speciaal voor de 
koninginnenpage nodigt uit om te kijken. Het leven 
met en het beleven van de natuur zijn verweven in 
het dagelijkse leven op Bosserhof. 

Interesse

Heeft u interesse in wat Bosserhof u kan bieden, 
heeft u vragen over de dagbesteding of wilt u 
meer informatie ontvangen dan kunt u telefonisch 
contact opnemen. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over 

Bosserhof zorgboerderij neem dan contact 

op met:

Bosserhof zorgboerderij

Bosserstraat 21A 

6031 NS Nederweert

Tel. nr   06-24181957

Emailadres  bosserhof@kpn.nl

Website www.zorgboerderij-bosserhof.nl

Facebook Zorgboerderij Bosserhof

Contactgegevens



even voorstellen Onze doelstelling

Bosserhof is gelegen in het groene buitengebied 
van Nederweert en wordt sinds de oprichting 
in 2009 met veel enthousiasme en kundigheid 
geëxploiteerd door Johanna en André Jacobs. Ze 
bieden in een rustige natuurlijke omgeving zorg 
en dagbesteding aan ouderen, dementerende 
ouderen en ouderen met een beperking. 
Zowel de gebouwen als de prachtige natuurlijk 
aangelegde tuin zijn speciaal ingericht voor deze 
doelgroep en nodigen uit om actief en sociaal 
bezig te zijn. Dit alles met oog voor de persoonlijke 
mogelijkheden van de deelnemer.

Bosserhof zet de deelnemer en zijn of haar 
persoonlijke zorgvraag centraal. Er wordt dan 
ook veel tijd besteed aan persoonlijke aandacht. 
Op Bosserhof mag je zijn zoals je bent. Er wordt 
door een competent team continu zorg op maat 
geboden. Door zowel binnen als buiten samen 
bezig te zijn stimuleren we de sociale contacten. 
Gewoon genieten van een kopje koffie met iets 
lekkers erbij, een gezellig praatje, en altijd samen 
aan tafel voor een gezonde gevarieerde warme 
maaltijd. Iets wat voor velen van ons behoort tot 
de normale dagelijkse gang van zaken maar wat 

voor onze deelnemers juist erg belangrijk is en wat 
als heel fijn wordt ervaren. 
Er worden elke dag activiteiten georganiseerd 
zoals samen een spel spelen, een kaartje leggen, 
knutselen of een gezellige muziekmiddag. 
De enorme tuin, de boomgaard, de vele dieren en 
de ruime goed begaanbare wandelpaden nodigen 
uit om te wandelen. Als het weer het toelaat zijn 
we dan ook vaak buiten te vinden. De vele banken 
staan garant voor rustpauzes in het zonnetje met 
een gezellig praatje. 


