
Website: www.zorgboerderij-bosserhof.nl Telefoonnummer: 06-24 18 19 57 
Email: bosserhof@kpnmail.nl  Facebook: Zorgboerderij Bosserhof 

 

 

Op welke dagen is Bosserhof 
gesloten in 2020 ? 
- Woensdag 1 januari 
(nieuwjaarsdag) 
- Maandag 13 april (Pasen) 
- Maandag 27 april 
(koningsdag)  

- Donderdag 21 mei 
(hemelvaart) 
- Maandag 1 juni 2020 
(Pinksteren)  
- Vrijdag 25 december (eerste 
kerstdag)  
- Donderdag 31 december 
(oudejaarsdag)  
Noteer deze data in je agenda.  
 

Weetjes 
- De BHV’ers weer hun 
jaarlijkse herhaling hebben 
gehad en hiervoor weer 
allemaal geslaagd zijn 
- Na onze oproep op facebook 
hebben we een vrijwilligster 

gevonden die de nagels van 
onze deelnemers komt 
verzorgen. Margriet welkom op 
Bosserhof.  
- Op dinsdag is er een nieuwe 
vrijwilliger begonnen als kok. 
Wim welkom op Bosserhof.  

- Iris zal 7 maart 2020 in het 
huwelijksbootje stappen met 
haar Martijn.  
 
  

Carnaval  
Ook dit jaar gaan we carnaval 
vieren. Er komen verschillende 
muzikanten optreden in 
verschillende 

leeftijdscategorieën. Er worden 
prinsenparen uitgeroepen en we 
hebben een boerenbruidspaar.  

Nieuwsbrief Bosserhof 

Derde jaargang eerste kwartaal 2020 

Intratuin  
Namens deze weg willen we 
iedereen bedanken die ons de 
Intratuin bonnen hebben 
geschonken. We hebben veel 
dingen gezien wat zorgde voor 
gesprekken over vroeger.  

 

Terugblik vierde kwartaal 
2019 
Dag van de mantelzorger  
10 november is het de dag van 
de mantelzorger geweest. Ook 
dit jaar hebben we samen met 
onze deelnemers wat gemaakt 

voor hun mantelzorger.  
 
Sintermerte 
Op maandag 11 november 
waren we uitgenodigd om te 
komen kijken naar het 
sintermerte toneel stuk van 
basisschool de Kerneel.  
 
Sinterklaas  
Met de donderdag groep hebben 
we dit jaar het pietenhuis 
bezocht. En werd van alles 
verteld tegen de Sint. Ook 

hebben we verschillende dagen 
op Bosserhof sinterklaas 
gevierd. Hier werd zichtbaar van 
genoten.  
 
Kerstmis  
We hebben dit jaar weer 
genoten van de kerstdiners en 
de bij behorende verhalen. 
 

 

Warme maaltijd  
Tussen 12:00 uur en 13:30  uur 
zijn wij telefonisch niet 
bereikbaar in verband met de 
warme maaltijd. Voor dringende 
zaken mag u ons natuurlijk 
altijd bellen. 

NL Doet  
Ook dit jaar doet Bosserhof mee 
op 13 maart 2020 aan NL doet. 
De klus voor dit jaar is het 
maken van nestkasten en 

enkele educatiekasten die we op 
deze dag ophangen. Dit omdat 
er veel vogels broeden in ons 
uitgedunde bos. Mocht je het 
leuk vinden om ook te komen 
helpen opgeven kan via 
https://www.nldoet.nl/klus

/vogels-volgen 
 

Vlinderpaât 
Het vlinderpaat start weer vanaf 
29 maart van 10:00 tot 12:30 
uur. De koffie staat dan klaar. Je 
kunt gratis rondleidingen krijgen 
door de tuin. Kinderen zijn ook 
van harte welkom. 

 

Medicijnpaspoort deelnemer  
Bij deze vragen we weer een 
nieuw medicijnpaspoort van 

2020. Deze is op te vragen bij 
de apotheek. We zijn verplicht 
om een medicijnpaspoort te 
hebben voor noodgevallen!   
Graag het medicijnpaspoort op 
papier aanleveren.  

Gemeente compliment  
Bosserhof zal vrijdag 3 januari 
het gemeente compliment 
ontvangen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Nederweert. Waar we 

heel trots op zijn. Iedereen is 
welkom van 19:00 – 21:00 uur 
om hierbij aanwezig te zijn.  

Familie dag 
De familie dag op willen we op 

zaterdag 23 mei 2020 
houden. Noteer deze data alvast 
in je agenda. Ook op deze dag 
zal er een klein feestje gevierd 
worden na aanleiding van het 
huwelijk van Iris.  
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