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Op welke dagen is Bosserhof 
gesloten in 2020 ? 
- Vrijdag 25 december (eerste 
kerstdag)  
- Donderdag 31 december 
(oudejaarsdag)  
- Vrijdag 1 januari 

2021(nieuwjaarsdag)  
 
Noteer deze data in je agenda.  
 
 

Weetjes 
- In februari 2021 hopen André 
en Johanna weer opa en oma te 
mogen worden van hun 5de 

kleinkind.  

- Buiten is André weer bezig om 
de tuin weer winterklaar te 
maken.  
- Dit jaar zijn er veel noten 
gevallen, waar we onze 
deelnemers blij hebben mee 
gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Bosserhof 

Derde jaargang vierde kwartaal 2020 

Familiegesprekken 
In het begin van 2021 zullen we 
contact opnemen met de eerste 
contactpersonen van onze 
deelnemers om het jaarlijks 
gesprek in te plannen. Door de 
Corona wordt er nog bekeken 

hoe de gesprekken plaats gaan 
vinden. Tegen die tijd horen 
jullie van ons.  

     

Terugblik derde kwartaal 
2020 
We hebben samen met onze 
deelnemers die wilde 
zonnebloemen en zonnetjes 
gemaakt. De deelnemers 
genoten van deze bezigheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puzzels  
Op dit moment zijn xl/xxl 

legpuzzels heel erg intrek. 
Daarom hebben we weer nieuwe 
puzzels aangeschaft zodat er 
genoeg keuze is. We hebben 
onze collectie ook uitgebreid 
met een kerstpuzzel. 
 
 
  

Vlinderpaât 
Wegens de huidige situatie is 
het Vlinderpaât dit jaar niet 
open gegaan. 
 

Dag van de mantelzorger  
Dinsdag 10 november is het de 

dag van de mantelzorger.  
Dit willen we ook dit jaar niet 
zomaar voorbij laten gaan. 
Daarom gaan we samen met 
onze deelnemers iets leuks 
maken voor hun eerste 
contactpersoon.  

             
   

Feestdagen 
Achter de schermen is Bosserhof 
al bezig om van alles te 
bedenken en organiseren voor 
de feestdagen. Natuurlijk wat 
past binnen de corona 

maatregelen. Door corona is het 
extra fijn om er samen een 
gezellige tijd van te maken.  

     

Dementiewaaier  
Punt welzijn uit Nederweert 

heeft een mooie en duidelijke 
dementie waaier gemaakt en 
uitgereikt op Zorgboerderij 
Bosserhof aan wethouder Carla 
Dieteren. De dementiewaaier is 
gratis bij Punt Welzijn te 
verkrijgen. 

 
 

Corona  
Helaas is corona nog niet 
voorbij. Bosserhof hanteert sinds 
we weer open zijn de corona 
regels wat binnen ons 
handbereik ligt.  
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