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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.  

 

Maandag 30 december is 

Bosserhof geopend! 

Weetjes 

- afgelopen kwartaal zijn 

Jacques (op woensdag) en Theo 

(op vrijdag) gestart op 

Bosserhof als chauffeur. Bij 

deze nogmaals hartelijk welkom 

bij het team van Bosserhof.     

- Elke maand komt Bert 

accordeon spelen op Bosserhof. 

hij laat dan zijn nieuwe 

/geoefende nummers aan ons 

horen. En hier genieten wij 

weer van.  

Week van de eenzaamheid  

Dinsdag 1 oktober t/m dinsdag 

8 oktober was het de week van 

de eenzaamheid. In gemeente 

Nederweert waren er 

verschillende activiteiten te 

doen. We zijn naar stoelyoga in 

de Gunnerij geweest en wezen 

koersballen bij zorgcentrum St. 

Joseph. Zondag 6 oktober is 

ook Bosserhof open geweest 

met het vlinderpaât voor de 

vlinderwandeling door 

Nederweert.  

Nieuwsbrief Bosserhof 

Tweede jaargang vierde kwartaal 2019 

Zang duo wij samen 

Op dinsdag 27 augustus 

hebben we mogen genieten van 

een optreden van zang duo wij 

samen. Dit ter gelegenheid van 

Nederweert kermis. Hier werd 

van genoten onder het genot 

van koffie en vlaai. 

          
Kermis nederweert  

Vanuit de gemeente werden we 

op olliebollen getrakteerd. Hier 

werd heerlijk van gegeten.  

’s middag zijn we met 

verschillende deelnemers naar 

de prikkelarme kermis in 

Nederweert geweest.  

 

Terugblik derde kwartaal 

2019 

Kermis Eynderhoof 

9 augustus zijn we met de 

vrijdaggroep naar de nostalgie 

kermis geweest op Eynderhoof. 

Hier was voor iedereen wat wils.  

Hierbij zijn ook vele familieleden 

mee geweest als begeleider van 

hun vader/moeder/oom/tante. 

Wij danken nogmaals de 

familieleden voor het mee gaan 

naar Eynderhoof.  

 

 

 

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. 

Nagelverzorging  

Bosserhof is opzoek naar een 

vrijwilliger/ster die het leuk zou 

vinden om de nagels van onze 

deelnemers te verzorgen. Heb je 

interesse of ken je iemand stuur 

een berichtje of neem contact 

op via bosserhof@kpnmail.nl of 

06-24 18 19 57.   

 

   

Vlinderpaât 

Het vlinderpaât seizoen 2019 

loopt ten einde. De laatste dag 

is zondag 19 oktober. De koffie 

staat dan nog klaar. Je kunt 

gratis rondleidingen krijgen 

door de tuin.  

 

Jaarlijkse familie gesprekken 

De jaarlijkse familie gesprekken 

zullen weer ingepland gaan 

worden. We zullen hiervoor 

telefonisch contact met je 

opnemen.  

Pedicure  

Voor de deelnemers die 5 dagen 

in de week komen heeft 

Bosserhof een huis pedicure. 

Betreft Rina Winkelmolen van 

uw voeten mijn zorg.  

Afspraken dienen zelf met Rina 

gemaakt te worden en op de 

dagen dat de deelnemer op 

Bosserhof is.  

Telefoonnummer: 06 21 67 82 

12. Graag vernemen wij 

wanneer de afspraak gepland 

staat.  
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