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Een hele week feest 

Met Carnaval was het vijf dagen 

feest op Bosserhof. Er waren 

vier vrolijke dagen met telkens 

een nieuwe prins en prinses en 

op de vijfde dag vierden we een 

gezellige boerenbruiloft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Weet je dat…… 

 

-de Vlinderpaât weer geopend is 

op iedere eerste zondag van de 

maand tussen 10:00 en 12:30 

uur. 
 

-onze vrijwilligers met NL-doet 

een heerlijke high-tea hebben 

verzorgd waar iedereen met 

volle teugen van heeft genoten. 

 
 

-onze eerste kuikentjes alweer 

uit hun ei zijn gekropen.  
 

-het nog even spannend afwach-

ten blijft of ook de ganzen en 

hertjes dit voorjaar voor jonge 

aanwas zullen gaan zorgen. 

Nieuwsbrief Bosserhof 

5e jaargang 2e kwartaal 2022 

Op welke dagen is Bosserhof 

gesloten in 2022 ? 

 

Donderdag 26 mei (Hemelvaart) 
 

Maandag 6 juni  (Pinksteren) 
 

Maandag 26 december (tweede 

kerstdag) 
 

Noteer deze data in je agenda.  

 

 

Gezocht… 

Wij geven graag uw uitgebloeide 

bloembollen een 2e kans. Dus 

heeft u nog (oude) bloembollen 

over dan zijn wij, en in het 

voorjaar onze vlinders en bijen, 

daar heel erg blij mee. 

 

 
Creatief 

Ook dit seizoen waren onze 

deelnemers weer erg creatief 

bezig. We zwaaiden de winter 

uit met grappig geschilderde 

sneeuwmannen. En natuurlijk 

kregen die allemaal een 

zelfgebreide das voor de kou. 

Voor Pasen werden er mooie 

paashazen geverfd. Hun bakjes 

werden gevuld met een laagje 

hooi en lekkere paaseitjes 

waarna ze met de deelnemers 

mee naar huis mochten. 

 

Bosserhof is telefonisch 

bereikbaar van 8:30 tot 12:00 

en van 13:30 tot 16:00 uur. 

Tussen de middag willen graag 

samen rustig genieten van de 

warme maaltijd.  

Bos wordt park 

Afgelopen jaar werden ook alle 

dennen in ons bos aangetast 

door een kever. Alle bomen zijn 

nu gerooid. Jammer, maar er 

komt wel iets moois voor terug. 

André en Ben zijn druk bezig dit 

stukje grond om te vormen tot 

een prachtig park.  
 

 

 

Welkom Cathy 

Fijn dat we een nieuw teamlid 

mogen verwelkomen. Cathy zal 

ons team versterken op woens-

dag, donderdag en vrijdag.  

 

  

12½ jarig jubileum 

We vierden het 12½ jarig be-

staan van Bosserhof met een 

heerlijk etentje voor al onze 

vrijwilligers en hun partners bij 

de Slak in Nederweert 
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