Januar 2022/46. årgang

Morgensol over Breelteparken

Sammen finder vi muligheder for at leve DIT ønskede liv

Reception:
Tlf: 45160999
Forstander:
Hjemmepleje:
Tlf.: 45160973

Hverdage

kl. 09.00-13.30

Helle Jensen
Praktisk bistand og pleje
Telefontid på hverdage

tlf: 45160990

Tlf.: 30348156 Aften og nat

kl. 13.00-07.00

Weekend og helligdage
Sygeplejerske:
tlf: 45160980 Hverdage
Sygeplejerske AKUT
tlf: 20462639 Nat, weekends og helligdage
Køkken:
Kolonialvarer
tlf: 45160985 Salg af mad
Dagcenter:
Frisør:
Fodpleje:

kl. 08.30-13.30
Hele døgnet
kl. 08.00-08.30
kl. 15.30-07.30
kl. 11.30-12.00
kl. 12.00-13.00

tlf: 45160982 mandag - fredag
kl. 09.00-15.00
tlf: 45160983 tirs., tors. og fredag kl. 09.00-17.00
(lukket mandag og onsdag)
tlf: 45 16 09 86 for klinikken mandag og tirsdag eller
tlf.: Carina: 42 15 47 57 for tidsbestilling

Fysioterapi:
tlf: 45160984 Plejehjem mandag - fredag
tlf: Privatklinik: Helle Meyer: 28136210

kl. 08.00-12.00
kl. 12.00-18.00

Ældreboliger: Ejendomskontoret, Driftscenter2, Ådalsvej 95,
OBS OBS 2970 Hørsholm
Tlf: 45 57 20 54
Telefontid: Mandag - fredag
Personlig henvendelse:
Mandag – torsdag

kl. 08.00-10.00
kl. 11.00-12.00

Ejendomskontoret, mailadresse: driftscenter2@boligafdeling.dk
Afdelingsbestyrelsens formand, Rita Nielsen:
alison_nielsen@hotmail.com
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Deadline
for indlæg
d. 10. i måneden
Redaktionen
Forstander Helle Jensen
tlf: 45160990
(ansvarhavende red.)
Jette Wiigh, beboerråd/red.
Annette Wedel-Heinen,
beboer, red.
Lene Felby, Dagcenter/red.
Helle Jensen, Forstander/red
Mail:
breelteparken@horsholm.dk

Lederen
Julemarkedet:
Efter et veloverstået julemarked kan vi
oplyse, at overskuddet i år beløb sig til
kr.: 10.500,Det synes jeg er rigtig godt gået, da vi jo
ikke havde alle de boder vi plejer.
Til forår/sommer er der planer om at lave et
udendørs sommermarked, hvor der også
kan sælges loppefund, tøj og møbler.
Ny bestyrelse på Breelteparken:
Hver 4. år, efter kommunalvalget,
udpeger/vælger Kommunalbestyrelsen i
Hørsholm Kommune 2 medlemmer til
Breelteparkens bestyrelse.
Det er med glæde, at Thorkild Gruelund er
udpeget til at fortsætte i bestyrelsen.
Svend Erik Christiansen, som var på
stemmesedlen for Socialdemokratiet, er
udpeget som det andet medlem.
Der bliver afholdt konstitueringsmøde den
11. januar, hvor formand og næstformand
skal vælges.
Jeg håber vi alle må opleve et år 2022, hvor
vi forhåbentligt snart kan få Corona lidt på
afstand og fortsat have mulighed for at være
sammen
I ønskes alle et godt nytår
Helle Jensen
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Aktivitetskalender
Tid
13.00
Mandag 03 14.00
Tirsdag 04 10.20
10.00
11.00
13.00
13.30
14.00
Onsdag 05 09.00
09.30
13.00
14.30
Torsdag 06 11.00

Det sker i januar
Der er kaffe hver dag i Dagcentret
Oplæsning
Kirkegårdstur. Vær præcis! Mødested:
Hovedindgangen
Træning (stående) i Festsalen
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen
Styrketræning i kælderen, tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning
Gudstjeneste i Restauranten
Udendørs træning – Vi mødes ved garagen på Pplads og går til åen/skolen og træner på vejen og
derhenne
Nogle gange kører vi i skoven

Fredag

07 09.30
10.30
Søndag 09 14.00

Stav- og rollatorgang
Banko
Søndagscafé – se opslag her i bladet

Mandag 10 14.00

Oplæsning

Tirsdag 11 10.00
11.00
13.00
13.30
14.00
Onsdag 12 09.00
09.30
10.00

Træning (stående) i Festlokalet
Træning (stående/siddende) i Festlokalet
Træning (siddende/lidt stående) i Festlokalet
Billard
Træning (herreholdet) i Festlokalet
Styrketræning i kælderen
Stav- og rollatorgang
Jysk Tøjsalg ved hovedindgangen
4

Torsdag 13 11.00
13.00
Fredag 14 09.30
10.30
13.30
Mandag 17 14.00
Tirsdag 18 10.00
11.00
13.00
13.30
14.00
Onsdag 19 09.00
09.30
13.00
Torsdag 20 11.00
14.00
Fredag 21 09.30
10.30
Mandag 24 14.00
Tirsdag 25 10.00
11.00
13.00
13.30
14.00
Onsdag 26 09.00
09.30
13.00
Torsdag 27 11.00

Udendørs træning Vi mødes ved garagen på Pplads og går til åen/skolen og træner på vejen og
derhenne. Nogle gange kører vi i skoven
Syning
Stav- og rollatorgang
Banko
Breeltebio i Restauranten
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen
Styrketræning i kælder
Stav- og rollatorgang
Syning
Udendørs træning – Vi mødes ved garagen på Pplads og går til åen/skolen og træner på vejen og
derhenne. Nogle gange kører vi i skoven
Det store banko i Restauranten
Stav- og rollatorgang
Banko
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen
Styrketræning i kælder
Stav- og rollatorgang
Syning
Udendørs træning – Vi mødes ved garagen på Pplads og går til åen/skolen og træner på vejen og
derhenne. Nogle gange kører vi i skoven
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Fredag

28 09.30
10.30
Mandag 31 14.00

Stavgang
Banko
Oplæsning

Dagcenternyt
Som om almindelig Corona ikke var nok. Nu har vi fået den meget smitsomme
variant Omikron i Danmark. Vi opfordres fortsat til at passe på efter de kendte
foreskrifter. Det betyder at vi i Dagcentret i januar ikke kan tilbyde de museumsture
der ellers var planlagt – ØV. Damefrokosten er også på stand by indtil februar.
I Dagcentret og rundt i huset står der flasker med afspritningsvæske, og vi minder
om, at det er til fællesskabets bedste at vi nu og da beder om at huske at afspritte.
Her følger nogle vigtige informationer omkring vore aktiviteter:
Trænings og motionsaftaler: Startiderne for de forskellige træningshold figurerer i
aktivitetskalenderen. Det er muligt at få vejledning til styrketræning i kælderen på
små hold. Man kan være op til fire på et hold. Derfor er tilmelding nødvendig.
Styrketræning foregår om onsdagen kl. 9.00 - 14.00. Har du spørgsmål er det bedst at
ringe til Gitte torsdage mellem 10.00 – 11.00 på Dagcentrets telefon 45 16 09 82
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 : Ingen i januar
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 i
Dagcentret.
Gudstjeneste: Fremover hver den første onsdag i måneden kl. 14.30 i Restauranten.
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.
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Det store banko: Vi spiller 6 spil inde i Restauranten - varighed ca. 1,5 time. Det
koster 50 kr. for 3 plader og kaffe og kage. Plader a´ 3 kr. kan tilkøbes. Tilmelding
ikke nødvendig.
Mandagsfilm om formiddagen: Holder pause
Avislæsning: Du er altid velkommen til at læse hverdagens avis i Dagcentret også
om formiddagen mellem kl. 9 og 12 – eller bare komme forbi til en kop kaffe
Herre og damefrokoster: Ingen i januar
Eftermiddagskaffen i Dagcentret:
Dagcentret er åbent for kaffe og kage for alle beboere uden aftale og
tilmelding.
Indtil videre vil åbningstiden på alle hverdage være:
Kl. 13.00 – 15.00
Det er steget 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, Gitte, Berit, Christina og Heidi

Husk at bære mundbind når du færdes i Centerbygningen
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Grethe i Plantorama

Aage til julefrokost
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Breeltebio viser filmen

Fredag d. 14.januar kl. 13.30 i Restauranten
Varighed 2 timer
Filmen (på dansk: Skjulte figurer) er fra 2016 og bygger på en sand
historie om 3 afroamerikanske kvinder der arbejdede for den amerikanske
rumorganisation NASA. Året er 1961 og de arbejder som analytikere i en
raceadskilt enhed. Herfra tager handlingen fart. Filmen modtog mange
priser da den kom frem. Medvirkende er flere kendte skuespillere, f.eks.
Kevin Costner
Der serveres kaffe/the og småkager til filmen til den rimelige pris af 20kr.
Vi modtager kun kontanter. Tilmelding er ikke nødvendig
På gensyn Beboerrådet
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Nyt om Kiosken
De 4 hold, der passer kiosken, fungerer rigtig godt. Åbningstiderne vil
hver uge være opslået på kioskens vindue. Der kan ske ændringer og
derfor skal du altid holde godt øje med dette. Heldigvis har vi over jul og
nytår kunnet opretholde de sædvanlige åbningstider.
I januar vil hele kioskteamet mødes til en evaluering af kiosken

Nyt fra Orangeriet
Vinteren står for døren, men det er stadig muligt at nyde en stille stund i
Orangeriet eller til aktivitet. Og har du lyst til at reservere Orangeriet til
en lille sammenkomst skal du ringe op til Dagcentret.
Klimaanlægget i Orangeriet vil når det sættes i gang opretholde en
anbefalet temperatur her over vinteren.
Fiskene vil stadig tilses af fiskedamsteamet
Kontakt gerne Dagcentret på tlf.: 45 16 09 82 hvis du har lyst til at give
bare et lille nap med på orangeriområdet, hvis du har kræfter til det.

Læserbrev fra Jette Wiigh, beboerrådsformand

Kære Beboer: Informer venligst jeres pårørende om at
Parkering er forbudt i gangene
Udrykningskøretøjer og Taxa kan ikke komme forbi
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Personlige
Dødsfald, Plejehjemmet
Birgit Lajer, bolig 24
Indflytning, Plejehjemmet

Månedens krydsord
Løsning på denne måneds krydsord
afleveres ved kioskens vinduessalg
eller i kassen i Orangeriet
senest. den 15. januar
HUSK at skrive dit navn på
krydsordet inden aflevering

Indflytning i ældreboligerne

Decembers vinder af krydsord:
Benny Christensen, bolig 602

Dødsfald i ældreboligerne
Lone Johnsen, bolig 921

Præmie kan afhentes i Dagcentrets
åbningstid hvor løsningen også kan
fremvises.
Referat af Aktivitets- og Beboerrådsmøde 16.12.2021 kan ses på Breelteparkens hjemmeside eller fås hos
Beboerrådsformanden
Med venlig hilsen Beboerrådsformand Jette Wiigh, bolig 201
Tlf.:20 22 69 98 eller mail:
wiigh@youmail.dk
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