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Op welke dagen is Bosserhof 

gesloten in 2021 ? 

 

Vrijdag 31 december (oudjaar) 
 

Noteer deze datum in je agenda.  

 

 

 

Weet je dat…… 

 

- Iris en Martijn in april een 

baby verwachten……. 

 

- dat André en  

Johanna dan voor  

de 6de keer opa  

en oma mogen worden…. 

 

-onze nieuwe vrijwilligster 

Sandy er op de woensdag is en 

Rini altijd op de vrijdag komt. 

Fijn dat jullie er zijn dames! 

 

-  Bosserhof mee doet met de 

week van de eenzaamheid. 

In het kader hiervan is op 3 

oktober van 10:00 tot 12:30 uur 

iedereen welkom om heerlijk in 

onze tuin te wandelen en daarna 

te genieten van een lekker 

gratis kopje koffie of thee. 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief Bosserhof 

vierde jaargang vierde kwartaal 2021 

Terugblik derde kwartaal 

2021 

- we zijn veel buiten geweest en 

hebben volop genoten van het 

mooie  weer. 

- er zijn heel wat kuikentjes 

uitgebroed het afgelopen 

seizoen. Ze scharrelen nu 

allemaal rond in de weitjes op 

Bosserhof. 

- de 10 jonge gansjes hebben 

een nieuw thuis gekregen. We 

hopen dat pa en ma gans 

volgend voorjaar weer een 

nieuw nest groot zullen brengen  

- de vijver heeft een paar 

nieuwe bewoners, sinds kort 

hebben we een paar eenden 

erbij.  

 

 

Vlinderpaât  

Op zondag 3 oktober van 10:00-

12:30 uur is het alweer de 

laatste openstelling van de 

Vlinderpaât voor dit jaar. We 

hebben er een gezellig jaar 

opzitten.  

In 2022 op de  

eerste zondag van  

april zijn we er  

weer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Duurzaam bedrijfsuitje  

Vrijdag 24 september is het 

bedrijf Perfetti van Melle uit 

Weert met 23 mensen op be-

zoek geweest om een dagje mee 

te helpen op Bosserhof. Een 

groep ging kienen met onze 

deelnemers, een andere groep 

hielp in het bos. Een derde 

groep heeft de paasknutsel voor 

volgend jaar voorbereid terwijl 

de vierde groep zorgde voor een 

heerlijke brunch.  

Het was voor 

iedereen een 

gezellige dag 

met na afloop 

een mand vol 

snoep voor 

onze deelne- 

mers.  
 

Prikkelarme kermis 

Een aantal van onze deelnemers 

hebben samen met hun 

mantelzorgers genoten van de 

prikkelarme kermis. Een fijne 

middag voor iedereen met na 

afloop heerlijke poffertjes  

 
  

 

 

IJs voor onze vrijwilligers 

Als blijk van waardering 

ontvingen we van familie van 

onze deelnemers geld als  

bedankje voor ieders goede  

inzet en zorg.  

Woensdag 15 september  

trakteerden 

we hiermee 

onze 

vrijwilligers  

op ijs bij 

ijsboerderij 

Gommers.  

 

Ons bos verdwijnt 

Het is heel jammer maar ons 

bos is niet meer te redden. De 

letterzetter (een klein kevertje) 

en de droogte zorgen er samen 

zijn de oor- 

zaak dat alle  

dennen dood 

gaan.  

De nieuwe in- 

vulling wordt  

een hele klus  

maar is bij  

André in  

goede handen. 

BBQ 

Als het weer goed was hebben 

we verschillende keren de bbq 

aangestoken. We smulden met 

z’n allen van heerlijke hapjes  

aan een mooi 

gedekte tafel op 

buiten in de zon op 

het terras. 

Dit vonden onze 

deelnemers heel 

fijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de mantelzorg 

10 november is het de dag van 

de mantelzorg. Daarom zijn we 

op Bosserhof bezig om een 

leuke attentie te maken voor de 

eerste contactpersoon.  
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