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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.  

 

 

Nieuwsbrief Bosserhof 

vierde jaargang tweede kwartaal 2021 

Terugblik eerste kwartaal 

2021 

Samen met onze deelnemers 

hebben we er ook dit jaar een 

vrolijke carnaval van gemaakt. 

Met gezellige muziek, kleurrijke 

knutselprojecten een boeren- 

bruidspaar en natuurlijk een 

echt Bosserhof-prinsenpaar werd 

het een mooi feest. 

 
 

 

 

 

 

 

Puzzelopslag 

Puzzelen is erg in trek daarom 

heeft Lei voor ons een mooie 

puzzel-opslagwagen gemaakt 

welke meteen in gebruik is 

genomen.  
 

 
 

 

Sneeuw op Bosserhof 

In februari werd Bosserhof 

bedekt met een prachtig wit 

sneeuwtapijt. Met een zonnetje 

en een strakblauwe lucht leverde 

dat idyllische plaatjes op. 

Ondanks de kou dus toch volop 

genieten…. 

 

 
 

Bijzondere bloemen 

Bosserhof werd vanuit de 

gemeente Nederweert benaderd 

om bloemen te maken voor  

eenzame ouderen in 

Nederweert. Samen met onze 

deelnemers hebben we hier met 

veel plezier 130 mooie bloemen 

voor gemaakt.  

 

 

 

 
Pasen 

We zijn al helemaal in paas-

stemming en maken er samen 

met onze deelnemers een 

gezellige tijd van.  

De paas-knutsels zijn dit jaar  

weer heel mooi geworden. 

 

Vlinderpaât 

In het weekend van 28 maart is 

de klok weer verzet. Andere 

jaren hét moment om de 

Vlinderpaât weer te openen. 

Helaas, ivm corona-maatregelen 

kan dat nu niet doorgaan   

Familiedag 

Als het mogelijk is willen we dit 

jaar graag weer een familie dag 

organiseren. We wachten af en 

houden jullie op de hoogte.    

Weetjes 

Lente, hét seizoen van nieuw 

leven….. 
 

Onze tuin ontwaakt, bloemen 

steken hun kopjes voorzichtig 

boven de grond. André en Ben 

zijn druk met bezig met het 

onderhoud.  
   

Floor, het 5e kleinkindje van 

Johanna en André werd onlangs 

geboren. Welkom kleine meid! 
 

Onze ganzen zijn druk met 

eieren leggen maar zijn (nog) 

niet gaan broeden,  
 

En de buiken van onze herten 

worden echt wel iets dikker.  

Zouden er kleine hertjes in de 

maak zijn?  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zorgboerderij-bosserhof.nl/
mailto:bosserhof@kpnmail.nl

