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Op welke dagen is Bosserhof 
gesloten in 2021 ? 

 

Maandag 5 april (Pasen) 
 

Donderdag 13 mei (Hemelvaart) 
 
Maandag 24 mei  (Pinksteren) 
 

Vrijdag 31 december (oudjaar) 
 

Noteer deze data in je agenda.  
 
 

Weetjes 
- afgelopen jaar heeft een 
hertenbok onze hertendames 
gezelschap gehouden. We 
wachten in spanning af of er in 

juli kleine hertjes komen.  
 

- achter de schermen zijn we 
aan het bekijken hoe we dit jaar  
Vastenavond kunnen gaan 
invullen. 
 

- Chris en Gerrit zijn eind 2020 
gestart als chauffeur op 
Bosserhof. Wij heten jullie van 
harte welkom.  
   
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Bosserhof 

vierde jaargang eerste kwartaal 2021 

Familiegesprekken 
De familie gesprekken worden 
dit jaar telefonisch gehouden. 
We bellen of overleggen 
wanneer het gesprek plaats kan 
vinden.  

         

Terugblik vierde kwartaal 
2020 
Sinterklaas  
Sinterklaas en zijn Pieten 
brachten ook dit jaar een bezoek 
aan Bosserhof. Samen met onze 
deelnemers hadden we vrolijke 

pietjes gemaakt. En natuurlijk 
kwam Sint niet met lege handen 
en verraste iedereen met een 
cadeautje.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Kerstdiners  
De koks van Bosserhof hebben 

flink hun best gedaan. Vier 
dagen op rij serveerden ze een 
viergangen kerstdiner waar we 
van hebben genoten met een 
heerlijk alcoholvrij wijntje er bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de kerstdiners staken we 
voor elke deelnemer een kaarsje 
aan als symbool voor ieders 
persoonlijke herinneringen of 
gedachten. 
Ook stonden we samen even stil 

bij alle overleden mensen van 
Bosserhof. Dit werd zeer 
gewaardeerd.    

Nederweert24 
André en Johanna werden in 
december geïnterviewd door 
Nederweert24. In dit interview 
komt aan bod hoe zij het jaar 
2020 hebben ervaren. Dit is 
terug te kijken via deze link: 
https://www.nederweert24.nl/20
20/12/27/terugblik24-andre-en-

johanna-van-bosserhof/ 
 

Medicijn paspoort deelnemer  
Bij deze vragen we weer een 

nieuw medicijnpaspoort van 
2021. Dit is op te vragen bij de 
apotheek.  
We zijn verplicht om een 
medicijnpaspoort te hebben voor 
noodgevallen!  Graag het 
medicijnpaspoort op papier 
aanleveren vóór 1 februari 2021. 
 
   

Allerzielen  

Dit jaar hebben we met 
Allerzielen stilgestaan bij alle 
overleden deelnemers van 
Bosserhof 

   

10 november 2020 dag van 
de mantelzorg 2020 
We hebben dit jaar veel leuke 
reacties mogen ontvangen op de 
attentie van de dag van 
mantelzorg. 

 

Nieuw teamlid 
In januari is Kristel gestart als 
nieuw teamlid van Bosserhof. 
Kristel is werkzaam op de 
maandag en donderdag en zal 
Johanna of Iris waarnemen als 
deze niet aanwezig zijn.  
Kristel, welkom op Bosserhof.  
 
 
 

 
 
 
  

NLdoet. 
Wegens corona heeft Bosserhof 
besloten om de vrijwilligersactie 
van NLdoet in 2021 over te 
slaan. 
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