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Op welke dagen is Bosserhof 
gesloten in 2020 ? 
- Maandag 13 april (Pasen) 
- 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 
- 2 weken geleden hebben 2 
eenden paren gepaard. We 
hopen dat we binnenkort kleine 
eendjes mogen verwelkomen. 
We wachten in spanning af.  

- In de maanden januari, 
februari en maart hebben we op 
verschillende dagen yoga van 
Nelleke gehad op Bosserhof. 
Hier werd heel erg van genoten.  
- Op Bosserhof zijn weer 
vlinders gesignaleerd. Fijn dat 
de natuur weer in bloei staat.  
 
 
 
 
 
  

Nieuwsbrief Bosserhof 

Derde jaargang tweede kwartaal 2020 

Bedankt! 
Via deze weg wil ik (Iris) 
iedereen bedanken voor de 
leuke en lieve kaartjes, 
berichten ect. die ik heb mogen 
ontvangen naar aanleiding van 
mijn huwelijk. Dankjewel! 

Mijn man en ik hebben een hele 
fijne dag gehad en heel erg 
genoten.  

          

Terugblik eerste kwartaal 
2020 
op zondag 22 januari hebben we 
onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
gehad voor het team van 
Bosserhof. Dit jaar hebben we 
verschillende vrijwilligers extra 
in het zonnetje gezet omdat ze 
5 of zelfs 10 jaar bij ons zijn.  
Bedankt voor jullie inzet! 

 
 
Vastelaovend  
Ook dit jaar hebben we samen 

met onze deelnemers een fijne 
vastelaovend gehad.  
We hebben flink gehost, er 
waren verschillende 
prinsenparen, een 
boerenbruidspaar en we hebben 
verschillende muzikale 
optredens gehad.  

   
 
 

Vlinderpaât 
Wegens de situatie is het 
vlinderpaât nog niet geopend op 
zondag. Als het vlinderpaât weer 

open gaat laten we jullie het 
weten.  
 

Gemeente compliment  
Op vrijdag 3 januari hebben we 
het gemeente compliment 
ontvangen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Nederweert. Waar we 
heel trots op zijn. Het heeft een 

mooi plaatsje gekregen op 
Bosserhof.  

 

Familie dag 
De familie dag die op zaterdag 
23 mei gepland stond gaat 
NIET door. Zodra we een 
nieuwe datum weten zullen we 

dit laten weten.  

Hoe gaat het op Bosserhof? 
Ook wij van Bosserhof zijn 
genoodzaakt om dicht te zijn. 
Dit vinden wij heel vervelend. 
We missen onze deelnemers, 
hun gezelligheid en 
aanwezigheid heel erg.  

 
André is in de tuin bezig om het 
wandelpad te verbreden. Wij 
van Bosserhof zijn bezig met het 
telefonisch contact te 
onderhouden met onze 
deelnemers. En met leuke 
dingen te maken zodat onze 
deelnemers elke week post van  
Bosserhof ontvangen.  
 
Wanneer we weer open gaan 
weten we helaas niet. Zodra we 
dit weten horen jullie van ons. 

Mocht je ons willen bellen zijn 
we telefonisch bereikbaar. Ook 
als er vragen zijn.  
 
Wij wensen iedereen het 
allerbeste toe in deze tijd.     
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