
 
Ældreboliger/juli 2021/45. årgang 

 

Vita ønskede Lisbeth held og lykke med pensionisttilværelsen 

 

 

 

 

Sammen finder vi muligheder for at leve DIT ønskede liv 
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Reception:        Hverdage                               kl. 09.00-13.30  
Tlf: 45160999                          
Forstander:      Helle Jensen                               tlf: 45160990  
Hjemmepleje:  Praktisk bistand og pleje 
Tlf.: 45160973  Telefontid på hverdage                 kl. 08.30-13.30 

Tlf.: 30348156  Aften og nat                                       kl. 13.00-07.00 

                          Weekend og helligdage                     Hele døgnet 
Sygeplejerske:  
tlf: 45160980 Hverdage                                            kl. 08.00-08.30 
Sygeplejerske  AKUT 
tlf: 20462639 Nat, weekends og helligdage kl. 15.30-07.30 

Køkken: Kolonialvarer  kl. 11.30-12.00 
tlf: 45160985 Salg af mad,  kl. 12.00-13.00 

Dagcenter: tlf: 45160982 mandag - fredag kl. 09.00-16.00 
Frisør:  tlf: 45160983 tirs., tors. og fredag kl. 09.00-17.00 
                         (lukket mandag og onsdag) 
Fodpleje: tlf: 45 16 09 86, klinikken mandag og tirsdag         
                          tlf.:22 40 48 89/ Kirsten, 20 34 7026/Berit                                            
Fysioterapi:   
tlf: 45160984 Plejehjem mandag - fredag kl. 08.00-12.00 
tlf: 45161610 Privatklinik mandag - fredag kl. 12.00-18.00 
Ældreboliger: Ejendomskontoret, Breelteparken nr. 111  
tlf: 77 34 29 00/45 86 15 47  
 Telefontid: mandag - fredag kl. 08.00-10.00 
 Personlig henvendelse: 
                          Mandag – fredag  kl. 11.00-12.00  

Ejendomskontoret: driftscenter2@boligafdeling.dk  

Afdelingsbestyrelsens formand, Rita Nielsen:  
alison_nielsen@hotmail.com 



3 
 

Lederen 
 
Der er ingen leder i dette nummer 
af Breeltenyt - Vi vender stærkt 
tilbage i august 
 
 
Venlig hilsen Helle Jensen 
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Indhold 
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Deadline  
for indlæg 
d. 10. i måneden 

 

 

Redaktionen 

 Forstander Helle Jensen 
 tlf: 45160990 
 (ansvarhavende red.)  

Jette Wiigh, beboerråd/red. 
Mette Rachlin, beboerråd/red. 

     Annette Wedel-Heinen,  
     beboer,red. 

Lene Felby, Dagcenter/red.   
Helle Jensen, Forstander/red                      

     Mail: 

        breelteparken@horsholm.dk

Aktivitetskalender 
 Tid Det sker i juli 
Torsdag  01 13.00 Der er kaffe hver dag i Dagcentret 
Fredag  02 09.30 

10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Petanque  

Mandag  05 14.00 Oplæsning 
Tirsdag   06 09.00 

10.20    
 
13.30 

Tur til Enø -  der er venteliste 
Kirkegårdstur- Beredskabet kører – Vær præcis! 
Afgang fra hovedindgangen 
Billard  

Onsdag   07 09.30 
10.00 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Istur, se under Dagcenternyt 
Syning for julemarked  

Torsdag  08 09.45 Tur til Dragør – der er venteliste 
Fredag    09 09.30 

10.30 
Stav- og rollatorgang 
Banko 
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13.00 Petanque 
Mandag  12 14.00 Oplæsning 
Tirsdag   13 10.00 

13.30 
Tur til Dyrehavsbakken – der er venteliste 
Billard  

Onsdag   14 09.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarked  

Torsdag  15 10.00 Tur til Hundested - der er venteliste 

Fredag    16 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Petanque 

Mandag  19 14.00 Oplæsning  

Tirsdag   20 13.30 Billard  

Onsdag   21 09.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang   
Syning for julemarkedet                                                                        

Torsdag  22 13.30 Vi bager vafler i Orangeriet. Se under DC nyt 

Fredag    23 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Petanque 

Mandag  26  14.00 Oplæsning  

Tirsdag   27 
   

12.00 
13.30 

Grillfrokost. Tilmelding i Dagcentret 
Billard  

Onsdag   28 09.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Syning for julemarkedet 

Torsdag  29 13.00 Fiduskunst eller ej? Alle vores malerier fra 
depot udstilles og sælges 

Fredag    30 09.30 
10.30 
13.00 

Stav- og rollatorgang 
Banko 
Petanque 

Mandag  01 
August 

14.00 Oplæsning 
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Bøllehatte blev en stor succes på sommermarkedet 

Dagcenternyt 
På Breelteparken kunne vi i år heldigvis igen fejre Sankthans. Det var en rigtig 
hyggelig sommeraften i hinandens gode selskab med rejecocktail, jordbær med is og 
en heks. Nogle beboere fik også sendt deres mundbind til Bloksbjerg sammen med 
heksen.Vi skal dog stadig være forsigtige for Corona spøger stadig: Afspritning, 
holde mindst 1 meters afstand og hoste i ærmet. Og til indendørs aktivitet er det 
nødvendigt at kunne fremvise et gyldigt coronapas. Kiosken skal af hensyn til 
Plejehjemmets beboere i skrivende stund stadig betjene jer fra vinduet ved balkonen. 
De første sommerture med Breeltebussen er nu startet, og de beboere, der har fået plads 
på en ønsket tur, vil løbende få besked herom. Snart vil vi planlægge ture for august og 
lidt ind i september. Det blev færre sommerture med Breeltebussen i år, men vi har til 
gengæld formået at køre ture ud i det blå til glæde for mange.  
Her følger nogle vigtige informationer omkring vore aktiviteter: 

Gymnastik og  motionsaftaler: Holder sommerferie indtil mandag d. 9. august 

STOP COVID HOLD AFSTAND 
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Tur med Rick-shaw tirsdag formiddag med Niels, frivillig: Er du interesseret i en 
sådan tur, skal du ringe til Dagcentret efter ledig plads, tlf. 45 16 09 82 

Ture ud i det blå: Ingen planlagte ture i juli 

Stavgang: Har du lyst til at gå stav- eller rollatorgang sammen med andre beboere 
møder du bare op ved den store flagstang onsdage og fredage. Der er afgang kl. 9.30.  
Vi mødes til kaffe alle sammen med afstand efter endt tur – i Orangeriet eller efter 
aftale på en af de andre gode pladser, vi har 

Petanque hver uge: Fredage kl. 13 spiller vi ude på pladsen bag køkkenet. Tilmelding 
ikke nødvendig 

Gudstjeneste: Ingen gudstjeneste i juli 

Fredagsbanko: Fredag formiddage kan vi igen spille banko sammen. Pladerne koster 
5 kr stykket. Vi kan modtage kontanter, da vi køber præmier ude i byen. Tilmelding er 
ikke nødvendig 

 

Istur: Vi kører til en isbod i nærheden. Ring til Dagcenteret for tilmelding 

Vaffelbagning: Vi håber på godt vejr og håber at rigtig mange kigger forbi Orangeriet 
d. 22. kl 13.30. Vi serverer vafler og en sommerdrik (ikke kaffe). Tilmelding er ikke 
nødvendig 

Grillfrokost på terrassen ud for Restauranten: Vi serverer den traditionsrige 
frokost tirsdag 27. kl. 12 – så sæt kryds i kalenderen nu. Tilmelding, pris og menu vil 
blive meddelt ca. midt i juli. Der skal nok blive plads til alle der har lyst. Dog er det 
ikke muligt at byde gæster med 

Fiduskunst eller ej: Kom ud til petanquebanen og gør måske et kup – vi rydder 
lageret i kælderen for malerier og plakater. Vi ses til denne spændende event             d. 
29.  kl. 13.00. Eftermiddagskaffen serveres derude denne dag 

Eftermiddagskaffen i Dagcentret: 

Dagcentret er åbent for kaffe og kage igen for alle beboere fra Ældre-
boligerne uden aftale og tilmelding. 
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Indtil videre vil åbningstiden på alle hverdage være: 
 

Kl. 13.00 – 15.00 
 

Det stiger lidt og koster 50 kr om måneden eller pr. gang 5 kr, hvis du kun 
vil komme en gang imellem. 
Da vi køber ind ude i byen modtages kontanter 
På gensyn til alle der har lyst til at mødes over en kop kaffe og hyggeligt 
samvær 

Kig godt i kalenderen gerne sammen med dine hjælpere, famile og venner så guider 
vi dig til at få det bedste ud af  hverdagen 

Lene, Maria, Gitte og Heidi 

 

Nyt fra Fodterapien 
Vigtigt for alle beboere i Ældreboligerne: Administrationen har 
desværre meddelt at det fremover ikke længere er muligt at betale 
fodbehandlinger over pakken. Fremover skal der betales kontant eller 
Mobil Pay. Vi håber at vi finder ud af det sammen. 

De bedste sommerhilsner Kirsten og Berit 

Nyt om Kiosken 
Kiosken kører nu videre med frivilliges indsats. Vi skal huske på at fri-
villige er frivillige. De er ikke ansat personale. Det tager tid at opbygge et 
stort korps af frivillige. Vi stræber efter at kunne dække 3 dage om ugen 
med så mange hold, at vi kan dække os ind ved sygdom m.v., og at vi kan 
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undgå at lukke den pågældende dag ved sygdom eller forfald. Vi 
samarbejder også med Frivilligcenter Hørsholm og Svanerne 

Dette kommer til at have følgende ændringer for dig som beboer.: 

 Kiosken kommer til at være kontantløs.  Det vil sige at I fra maj 
måned kun kan betale med hhv. dankort og Mobil Pay. Det vil ikke 
være muligt at hæve penge over beløbet, da kiosken jo vil være 
kontantløs. 

 Regninger som tidligere har kunnet betales i kiosken, skal betales via 
beboerens netbank eller ved at tilmelde regningen PBS.   

 Åbningstiden vil være forskellige alt efter hvornår de frivillige kan. 
Det kan eks. være mandag kl. 13.15 -15.00, onsdag kl. 9 -12 og en 
torsdag eller fredag. Dette hører I nærmere om når vi har fået 
aftalerne på plads.  

 Ingen kreditgivning for ældreboligerne. Plejehjemmets beboere kan 
stadig købe ind via ”pakken”. 

 Kunne du være interesseret i at være en del af kioskens frivilligkorps, 
så er du velkommen til at henvende dig i Dagcenteret.  

Heksen klar til afbrænding 
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Hanne nyder turen til Gilleleje 

 

 

Nyt fra Orangeriet 
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Desværre har nogle af de fine nye store planter allerede lidt skade. I stærk 
sommervarme var bagdøren blevet lukket og oplukning af tagvinduer sat 
på manuel! Og vinduerne var lukkede. Denne mekanisme skal stå på 
automatisk. Vi har nu fået et fast vande- og blomsterpasningshold 
etableret. Orangeriet skal være fyldt med dufte og plads til hyggeligt 
samvær og derfor skal vi passe godt på det. Og har du lyst til at reservere 
Orangeriet til en lille sammenkomst skal du ringe op til Dagcentret.  

Vi mangler stadig at etablere et hold af frivillige beboere og andre 
frivillige, der har lyst til at passe på området og plukke bær. Sidste år  
indkøbte vi haveredskaber og heldigvis var der beboere der gerne ville 
bidrage med løbende at få det til at se pænt ud. I skrivende stund er 
området flot ryddet – helt i bund – Tusind tak til Peter fra ejendoms-
funktionærerne 

Kontakt gerne Dagcentret på tlf.: 45 16 09 82 hvis du har lyst til at give 
bare et lille nap med hvis du har kræfter til det. Bedste hilsner Lene F  

LÆSERBREV 
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Har I set? Nede ved Oase 3, bag skraldespandene er der den yndigste 
blomstermark. 
Tænk hvis vi havde flere af dem. 
Oase 3 har både smukke roser og blå blomster. Nok et besøg værd- og 
helt sikkert er der nogen, der kender navne på både rose og blå blomst. 
Venlig hilsen 
Brita B, 203  
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Månedens krydsord 

Personlige 
   

  Dødsfald, Plejehjemmet 

  Lise Schou-Nielsen, bolig 28           

   Jens Peter F. Hansen, bolig 13 

   Christen Carl Greisen, bolig 46 

   Nye beboere, Plejehjemmet 

   Else Bech, bolig 28 

   Fraflytning Plejehjemmet 

   Bente B. Roslyng, bolig 29  

 

   Indflytning i ældreboligerne 

   Lissi Rhode, bolig 924 

    

    Dødsfald i ældreboligerne 
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Løsning på denne måneds krydsord afleveres ved kioskens 
vinduessalg eller i kassen i Orangeriet  
senest. den 15. juli 

HUSK at skrive dit navn på krydsordet inden aflevering  

Junis vinder af krydsord: 

Jette Wiigh, bolig 201 

 

Præmie kan afhentes i kioskens åbningstid hvor løsningen også kan 
fremvises. 
 
Ingen referater af Aktivitets-og Beboerrådsmøde og af Redaktions-møde i 
denne måned, da ingen møder har været afholdt i juni måned. 
 
Med venlig hilsen Beboerrådsfor-mand Jette Wiigh, bolig 201 
Tlf.:20 22 69 98 eller mail: wiigh@youmail.dk 


