Nieuwsbrief Bosserhof
Derde jaargang derde kwartaal 2020

Terugblik tweede kwartaal
2020
In het weekend van 16 en 17
mei hebben we op Bosserhof
nieuwe bewoners van de vijver
mogen verwelkomen. Namelijk
een paar Twentse ganzen. Ze
zijn al helemaal gewend aan hun
nieuwe verblijf en aan de
deelnemers. Wij van Bosserhof
heten ze van harte welkom.
Deze ganzen hebben we
gekregen van een anonieme
gift. Hier zijn we heel erg blij
mee!

Nieuwe poort
Op Bosserhof is een nieuwe
houten poort geplaatst. De
voortgang van de poort werd
door de deelnemers in de gaten
gehouden. De poort is af en we
zijn blij met het resultaat. Hans
Moonen bedankt voor het
plaatsen.

Op welke dagen is Bosserhof
gesloten in 2020 ?
- Vrijdag 25 december (eerste
kerstdag)
- Donderdag 31 december
(oudejaarsdag)
Noteer deze data in je agenda.
Post
In de tijd dat Bosserhof dicht is
geweest hebben we elke week
post gebracht of verzonden naar
onze deelnemers.

Schilderij
Op Bosserhof zijn we bezig met
degene die willen een schilderij
te maken. De deelnemers vinden
het leuk om te doen.
(foto van de post)
Dit zorgde voor veel dankbare
en blije reacties.
Corona en Bosserhof
Halverwege mei zijn we weer
gestart met halve dag en daarna
uitgebreid naar hele dagen.
Het is/was voor iedereen even
wennen aan de nieuwe situatie.
Naar omstandigheden verloopt
het goed.

Weetjes
- Helaas hebben we dit jaar
geen kleine eendjes mogen
verwelkomen. Wie weet volgend
jaar.

Bedankt!
Naar aanleiding van de
wekelijkse post die wij naar onze
deelnemers hebben gestuurd in
de tijd dat bosserhof dicht was,
hebben ook wij post, berichtjes
en bloemen mogen ontvangen.
Hiervoor hebben we een kaart
schilderij opgehangen. Om de
kaarten een mooi plekje te
geven op Bosserhof. Via deze
weg willen we iedereen
bedanken.

Familiedag
De familiedag van 23 mei is
helaas dit jaar niet door
gegaan. We hopen dat we
volgend jaar de familiedag wel
kunnen laten plaats vinden.

Facebook
Bezoek ook eens onze
facebookpagina: Zorgboerderij
bosserhof. Vind onze pagina
leuk en volg onze pagina, om op
de hoogte te blijven van
Bosserhof.
https://www.facebook.com/Zorg
boerderij-Bosserhof933837313353678/

Vlinderpaât
Wegens de huidige situatie is het
vlinderpaât niet open.
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