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Weetjes: 

 

-we verwelkomen onze nieuwe 

chauffeur Jean en vrijwilligster 

Ineke, fijn dat jullie er zijn. 
 

-onze tuin ligt er weer pico-bello 

bij en de zitbanken hebben ook 

weer een opfrisbeurt gehad. 
 

-we hebben mooie IJslandse 

kippen, in de volière vliegen twee 

nieuwe  parkieten, de kippen en 

ganzen hebben kuikentjes, de  

eerste koninginnen-

pages vliegen weer  

en een klein hertje 

dartelt door de wei… 

Bosserhof bruist van 

het leven.  
 

- en onze deelnemers genoten in 

het zonnetje van een heerlijke 

barbecue   

 

 

 

 

 

 

 

 

Op welke dagen is Bosserhof 

gesloten in 2021 ? 

 

Vrijdag 31 december (oudjaar) 
 

Noteer deze data in je agenda.  

 

 

Nieuwsbrief Bosserhof 

vierde jaargang 2021-03 

 

April doet wat hij wil…. 

Terwijl de perenbomen volop in 

bloei stonden werd op 7 april de 

hele tuin door een mooi wit 

laagje sneeuw bedekt. 

 

De Vlinderpaât gaat weer 

van start op zondag 4 juli ! 

U bent welkom op elke éérste 

zondag van de maand tot en 

met de eerste zondag van 

oktober van 10:00-12:30 uur 

 
 

 

 

 

 

 

  

Op 11 mei kropen er maar liefst 

10 kleine gansjes uit hun ei. 

Trots paraderen pa en ma met 

hun kroost door de tuin.  

 

 

Regelmatig hebben we 

livemuziek op Bosserhof. 

Afgelopen kwartaal waren 

Gerard en het duo Jan en Toos 

te gast. Ook Johanna’s broer 

Henk zorgde voor een muzikaal 

feestje met zijn jukebox vol 

plaatjes uit de oude doos. Van 

samen zingen en dansen wordt 

iedereen vrolijk. 

 

Wij zijn op zoek naar: 

-boeken over Nederweert of 

omliggende dorpen. Mocht u 

deze willen afstaan dan zijn wij 

en onze deelnemers daar erg blij 

mee.  
 

 

 

 

 

-voor onze vlinderkast zijn we 

altijd op zoek naar rupsen van 

de koninginnenpage.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Op 24 juni mochten we weer 

genieten van beschuit met 

muisjes. Toen werd ons eerste 

hertje Bambi geboren. 

Vrijwilligster Tiny heeft onze 

deelnemers weer verwend met 

een heerlijke high-tea. Super! 
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