Maj 2022/46. årgang
Skønt syn - Fiskene kom frem fra vinterhiet

Sammen finder vi muligheder for at leve DIT ønskede liv

Kontakt
Hovednummer
Forstander
Helle Jensen

Hjemmepleje

Tlf.
nummer

Tlf. tider

45 16 09 99
21 34 26 86
29 29 97 58

Hverdage kl. 08.30-13.30

30 34 81 56

Aften og nat

Praktisk bistand og pleje

Hjemmepleje
Praktisk bistand og pleje

kl. 13.00-07.00
Weekend og helligdage

Sygeplejerske
Sygeplejerske AKUT

21 34 27 41
20 46 26 39

Køkken

21 34 27 31

Hele døgnet
Hverdage kl. 08.00-08.30
Nat, weekends og helligdage

kl. 15.30-07.30
Kolonialvarer

kl. 11.30-12.00
Salg af mad

Dagcenter
Frisør

20 45 28 22
21 34 27 40

Fodpleje

21 34 27 29
42 15 47 57
21 34 27 39

eller Carina

Fysioterapi
Privat klinik
Helle Meyer:
Veronica Young:

Ældreboliger

28 13 62 10
40 41 56 26
45 57 20 54

kl. 12.00-13.00
Hverdage kl. 09.00-15.00
Tirs., tors. og fredag

kl. 09.00-17.00
Klinikken mandag og tirsdag
Tidsbestilling
Plejehjem hverdage

kl. 08.00-12.00
Privat klinik hverdage

kl. 12.00-18.00
Telefontid hverdage

Adresse:

kl. 08.00-10.00

Ejendomskontoret
Driftscenter2
Ådalsvej 95
2970 Hørsholm

Personlig henvendelse
Mandag – torsdag
Mailadresse:

Afdelingsbestyrelsens formand, Rita Nielsen:
alison_nielsen@hotmail.com
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kl. 11.00-12.00
driftscenter2@boligafdeling.dk

Lederen
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for indlæg
d. 10. i måneden
Redaktionen
Forstander Helle Jensen
tlf: 45160990
(ansvarhavende red.)
Jette Wiigh, beboerråd/red.
Annette Wedel-Heinen,
beboer, red.
Ulla Gyldendal, beboerråd/red.
Brita Bastogi, beboer/red.
Mette Schütze, Dagcenter/red.
Lene Felby, Dagcenter/red.
Mail:
breelteparken@horsholm.dk

Den 6. april afholdt vi ide-messe.
Det var en fornøjelse at se så mange
fremmødte.
Her var der mulighed for at komme med
alle sine gode ideer, og Dagcenterets
medarbejdere deltog - en i hver af de 4
grupper.
I fremlagde alle de gode ideer, det var lige
fra, hvordan vi modtager nye beboere i
ældreboligerne til mere udendørs
bevægelse, ”Krea værksted” med mulighed
for forskellige håndværk, ture og foredrag
og meget andet.
Medarbejderne er i fuld gang med at
opsamle alle de gode ideer og arbejder
allerede på at iværksætte de første ideer.
Alt i alt en rigtig god dag og tak for alles
bidrag til dagen

Covid
Hvor er det dejligt, at kunne gå foråret i
møde og nyde det sammen uden de store
corona restriktioner. ”Dejligt forår til alle”

Hilsen Helle Jensen
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Aktivitetskalender

13.00
Fredag 06 09.30
10.30
Lørdag 07 11:00

Det sker i maj
Oplæsning af Breeltenyt
Orangeri-aktivitet, se side 17
Petanque, se side 8
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
IT-hjælp, se beskrivelse side 8
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Bageaktivitet i Dagcentrets køkken
Træning (siddende/ stående) i Festsalen
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen
Styrketræning i kælderen, tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Løvspringstur, Plejehjemmet, se side 9
Fællessang i Dagcenteret, se side 8
Gudstjeneste
Frisk gåtur – Vi mødes ved garagen på P-plads
og går til åen/skolen
Løvspringstur, ældreboligerne, se side 9
Stav- og rollatorgang
Banko
Forårsmarked, se side 10

Mandag 09 13.00
14.00
Tirsdag 10 10.00
10.30
11.00
13.00
13.00
13.30
14.00

Petanque, se side 8
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
IT hjælp
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Bageaktivitet i Dagcentrets køkken
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen

Mandag 02

Tirsdag 03

Onsdag 04

Torsdag 05

Tid
10.00
11.00
13.00
14.00
10.00
10.30
11.00
13.00
13.00
13.30
14.00
09.00
09.30
----13.00
14.30
11.00
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Onsdag 11 09.00
09.30
13.00
13.00
Torsdag 12
Fredag
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Styrketræning i kælderen, tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning
Fællessang i Dagcenteret, se side 8
Frisk gåtur. Vi mødes ved garagen på P-plads og
går til åen/skolen
Beboerråd – generalforsamling, se side 11
Bededag – Dagcentret har lukket

Søndag 15

Søndagscafé, se side 12

Mandag 16 13:00
14.00
Tirsdag 17 10.00
11.00
13.00
13.00
13.30
14.00
Onsdag 18 09.00
09.30
13.00
13.00
Torsdag 19 10.00
11.00
18.00
Fredag 20 09.30
10.30
13.30
Søndag 22 13.30

Petanque, se side 8
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Bageaktivitet i Dagcentrets køkken
Træning (siddende/ lidt stående) i Festsalen
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen
Styrketræning i kælderen, tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning
Fællessang i Dagcenteret, se side 8
Jysk Tøjsalg i forhallen
Frisk gåtur. Vi mødes ved garagen på P-plads og
går til åen/skolen
Forårsfest, se side 13, tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Banko
Breeltebio viser film, se side 14
Wienercafé, se side 15

Mandag 23 13.00
14.00
Tirsdag 24 10.00
10.30
10.00

Petanque, se side 8
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
IT hjælp
Brevafstemning i Dagcentret, se side 18
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Tirsdag 24 11.00
13.00
13.00
13.30
14.00
Onsdag 25 09.00
09.30
13.00
13.00
Torsdag 26
Fredag

27 09.30
10.30
Mandag 30 13.00
14.00
Tirsdag 31 10.00
10.30
11.00
13.00
13.00
13.30
14.00

Træning (stående/siddende) i Festsalen
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Bageaktivitet i Dagcentrets køkken
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen
Styrketræning i kælderen, tilmelding nødvendig
Stav- og rollatorgang
Syning
Fællessang i Dagcenteret, se side 8
Kristi himmelfart – Dagcentret har lukket
Kiosken har lukket
Stavgang
Banko
Petanque, se side 8
Oplæsning
Træning (stående) i Festsalen
IT hjælp
Træning (stående/siddende) i Festsalen
Bageaktivitet i Dagcentrets køkken
Træning (siddende/lidt stående) i Festsalen
Billard
Træning (herreholdet) i Festsalen

Dagcenternyt
Vi arbejder videre med alle de gode idéer fra Idémessen. Som en start, har vi valgt at
have fokus på følgende idéer:
Musik og arrangementer: Fællessang i Dagcenteret
Teknik og kreativitet: Kreaværksted
Bevægelse: Petanque
Samvær og naboskab: Mentor for nye beboere, Prøvesmagning af
forskellige madvarer og Nørklegruppe
Efterhånden som de nye aktiviteter starter op, vil du kunne læse mere om
aktiviteterne her i Breeltenyt.
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VIGTIGE INFORMATIONER OMKRING AKTIVITETER I
DAGCENTERET:
Træning indendørs og styrketræning i kælder: Startiderne for de forskellige
træningshold figurerer i aktivitetskalenderen. Det er muligt at få støtte/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.
Oplæsning af Breeltenyt: Vi læser Breeltenyt højt i Dagcenteret mandag d. 2. maj
kl. 10.
Udendørs motion: Torsdage kl. 11 mødes vi på P-pladsen ved garagen og
går ned til åen. Herefter kan du vælge at gå tilbage eller tage med på en
længere tur ud i vores smukke nærmiljø.
Hvis du bor på vestsiden af Breelteparken, kan du møde os ved slangen
ned mod lille Blovstrødvej. Vi ser efter alle som har lyst til at følge med
os.
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.
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: Tilmelding til Dagcentret
Gudstjeneste: Onsdag d. 4. maj kl. 14.30.
Fredagsbanko: Fredag formiddage kan vi igen spille banko sammen. Pladerne
koster 5 kr stykket. Vi modtager kun kontanter, da vi køber præmier ude i byen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Det store banko: Intet stort banko i maj
Bageaktivitet: Tirsdage mellem kl. 13.00 og 15.00 vil det være hyggeligt,
hvis du vil komme ind i Dagcentrets køkken og være en del af vores nye
kage-bage-aktivitet. - Tilmelding ikke nødvendig
7

Herre og damefrokoster: Holder pause i maj
IT hjælp: Så starter vi en fast tirsdagsaktivitet, hvor I kan få hjælp med mobilen,
iPad’en eller computeren. Så ta’ mobilen, iPad’en eller computeren under armen og
kom op i Dagcenterets køkken tirsdage kl. 10.30.
Avislæsning: Du er altid velkommen til at læse hverdagens avis i Dagcentret eller
bare komme forbi til en kop kaffe.
Petanque: Kom og vær med til et spil petanque mandage fra kl. 13. (Hvis vejret
tillader det). Vi mødes ved Petanquebanen.
Fællessang: Kom til fællessang og kaffe i Dagcenteret onsdage kl. 13. Vi synger
sange fra højskolesangbogen. Ønsker til sange modtages gerne, gives til Tulle.
Dagcentret er åbent for alle beboere uden aftale og tilmelding.
Alle hverdage Kl. 09.00 – 16.00
Eftermiddagskaffe 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 kun 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
Med venlig hilsen Dagcentret

Personalet i Dagcenteret

Lene

Christina

Mette
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Tulle

Christian

Løvspringture
4. maj: PLEJEHJEMMET
Plejehjemmet tager på tur til Gilleleje, hvor de indtager en lækker frokost
på Restaurant Far til 4. Britt og Feline koordinerer alt.

5. maj: ÆLDREBOLIGERNE
Turen går, med bus gennem smukke skovområder, til Gilleleje, hvor der
serveres kaffe og kage på Fyrkroen.
Der er afgang med bus fra Breelteparken kl. 13.00, og vi er tilbage igen
omkring kl. 16.
Pris: 100kr.
Tilmelding og betaling (kun kontant) skal ske i Dagcenteret senest
mandag d. 2. maj.
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Forårsmarked
Kære beboere, pårørende og personaler
I inviteres til Breelteparkens forårsloppemarked
(Afholdes udendørs, hvis vejret tillader det.)

Lørdag d. 7. maj
Kl. 11-15
Vi sælger:
Køkkenting, pynteting til hjemmet,
Masser af tøj og sko, håndarbejde,
møbler, forfriskninger m.m.
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Breelteparken, d. 25.4.2022
Herved indkaldes til beboerrådets årlige

Generalforsamling
i Restauranten
torsdag den 12.05. 2022 kl. 14.00.
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab
4) Eventuelle indkomne forslag. (Skal være Beboerrådet i hænde senest 10 dage før mødet).
5) Valg til Beboerrådet.
6) Eventuelt.
På Beboerrådets vegne, Jette Wiigh, formand
Interesserede beboere kan opstille til Beboerrådet. Vedtægterne kan afhentes i administrationen
eller Dagcentret.
Hvis man ønsker at opstille til valg til Beboerrådet, skal man kontakte formanden, Jette Wiigh,
bolig 201, tlf.: mobil: 20 22 69 98
Mail: wiigh@youmail.dk
eller næstformand Aage Kristensen, bolig 923, tlf.: 29 44 40 55
Dette skal ske senest d. 5. maj. Kl. 12.00. Herefter vil kandidatlisten blive kundgjort ved opslag
rundt i centerbygningen, på kioskens vindue samt ved Dagcentret samme dag
Der serveres kaffe/the og kage ved generalforsamlingen

Brevafstemning
Der kan brevstemmes til generalforsamlingen

Fremgangsmåde:
Stemmesedlen med kuvert afhentes i Dagcentret. I år vil stemmesedlen være klar fra d. 5. maj efter kl. 12.00
Stemmesedlen udfyldes og afleveres i den neutrale kuvert i Dagcentret senest torsdag den 12. maj kl. 12.00.
Stemmeberetigede på Plejehjemmet har 1 stemme og beboerne i Ældreboligerne har hver 3 stemmer
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Søndagscafé
Søndag d. 15. maj kl. 14.00
I restauranten.
Ivan underholder med musik.
Der serveres kringle, boller og småkager
til kaffe, te og kakao.

Prisen er 30kr. som betales på dagen.
Beboere fra plejehjemmet betaler via ”pakken”.
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Velkommen til Forårsfest på Breelteparken
Torsdag 19.maj kl. 17.30
Forret: Laksetatar med ærteskud, sprødt kyllingeskind, pesto, citron og kuvertbrød.
Hertil serveres hvidvin

Hovedret: Helstegt oksemørbrad serveret med svampesauce, nye kartofler med
krydderurter, bønner barderet med bacon, grilltomat og grov blandet salat.
Hertil serveres rødvin

"Speak Low” er titlen på en af Kurt Weills mest elskede sange og

samtidig navnet på denne elegante duo, der repertoiremæssigt
tager sit afsæt i chanson- og cabaretscenens storhedstid, hvor
kunstnere som Piaf, Dietrich og vores egen Liva Weel og mange
flere inspirerede et kulturelt blomstrende Europa.
Speak Low underholder med smukke og glædesfyldte sange
iblandet små historiske perler om sangenes oprindelse

Pris:
Beboer fra ældreboligerne: 150,Beboer fra Plejehjemmet: 75,Gæster (OBS! Max 2 pr. husstand): 200,Børn 0-6 år: 25,- og børn 7-12 år: 50,Ældreboliger: Tilmelder sig og betaler i Dagcentret
Plejehjemmet: Kan udelukkende tilmelde sig på afdelingen
Betaling sker over ”pakken”
Tilmelding senest tirsdag d. 17.maj kl.12.00
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalg
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Breeltebio viser

Dirch Passer
CHARLES’ TANTE
Fredag d. 20. maj i restauranten
Varighed 1t. 38min.

Instruktør: Poul Bang

Der serveres kaffe og kage til 20kr.
Beboere fra Plejehjemmet kan betale via ”pakken”
På gensyn beboerrådet
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Wienerkoncert og café
Søndag d. 22. maj
Kl. 13.30 – 15.30
I Restauranten

Københavns Wienertrio spiller de kendte festlige valsetoner og meget
andet. Vi glæder os til gensynet.
Musikken starter kl. 14.00
Pris: Entré inklusive kaffe: 40kr. for beboere og 60kr. for gæster.
Lækre konditorkager sælges for 25kr. pr. styk fra kl. 13.30.
Tilmelding skal ske i Dagcenteret senest tirsdag d. 17. maj.
Aktivitetsudvalget
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Nyt fra Plejehjemmet
Virksomheder adopterer
skoleklasser

Fritidsjobbere
Vi har den glæde at 7 unge, under
18 år, har fået fritidsjob på
plejehjemmet.
Det er vi utrolig glade for. Det
betyder, at eftermiddagene opleves
kortere. Der er noget at se frem til
for beboerne, og mange har glæde
af at få en snak med en af de unge,
måske komme ud og nyde det gode
vejr eller få gang i de små grå, når
der bliver quizzet.
Vi har lige efter påske været samlet
over 20 beboere til hygge om
klaveret, hvor en af vores dygtige
unge underholdt os med klaver og
guitar.
Det er bare så dejligt, at
politikkerne har valgt at give penge
til dette her i 2022.

Breelteparken har indgået aftale om
at adoptere en klasse fra Vallerød
skole, det glæder vi os meget til.
Samarbejdet går ud på, at
Breelteparken kommer til at følge
en klasse op gennem hele deres
skolegang.
Klassen vil, sammen med deres
lærer, komme på læringsbesøg et
par gange om året.
Det
første
besøg
er
et
velkomstbesøg med rundvisning af
hele Breelteparken.
Tag godt imod børnene, de kommer
den 12. maj - og jeg ved, at de
glæder sig.

LISE
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Nyt om Kiosken
De 4 hold, der passer kiosken, fungerer rigtig godt. Det er sjældent, at vi
ikke kan holde åbent. De frivillige er gode til at bytte vagter ved sygdom,
ferie og lign. Åbningstiderne vil hver uge være opslået på kioskens
vindue. Der kan ske ændringer, og derfor skal du altid holde godt øje med
dette. Nedenfor har vi oplistet åbningstiderne:
Mandag: 13.30 - 15.00. Tirsdag: 09.30 – 12.00. Onsdag: 09.00 – 12.00
Torsdag: 10.00 – 11.30
HUSK: Kiosken holder lukket på helligdage

Nyt fra Orangeriet
Forårsaktiviteter i orangeriet:
Vi forspirer tomat og squash i orangeriet mandag d. 2. maj
Har du lyst til at reservere Orangeriet til en lille sammenkomst, skal du
arrangere det med Dagcentret.
Fiskene har overstået vintertildækningen.
Kontakt gerne Dagcentret på tlf.: 20 45 28 22, hvis du har lyst til at give
bare et lille nap med på orangeriområdet.
Har du haft planter til overvintring i Orangeriet, skal du afhente dem
senest 10.maj.
Vi minder også om at ordensregler og skiltning i Orangeriet bedes
fulgt – så har vi alle glæde af dette herlige sted.

Nyt fra fysioterapien
Vores vikar Line Bro Larsen stopper desværre sit vikariat pr. 1. maj.
I stedet kommer Veronica Young fra 1.maj – 31. dec. 2022.
Vi byder hende varmt velkommen på klinikken og ved bassinet.
Hun kan kontaktes på mobilnummer 40 41 56 26.
Mvh Helle Meyer
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Brevafstemning i Dagcentret
Der er udskrevet folkeafstemning til afholdelse 1.juni 2022
I den anledning er det muligt at afgive brevstemme i Dagcentret for
ældreboligerne.
Tirsdag d. 24. maj 2022
Fra kl. 12.30 – 14.30
Det vil i tidsrummet KUN være muligt at modtage brevstemmer fra
vælgere, som har indsendt en begæring på forhånd.
Plejehjemmet besøges som normalt, og de beboere skal ikke begære om at
brevstemme på forhånd.
Øvrig information udsendes senere på måneden.
Frisk tur til åen
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Læserbrev
Flot referat
En stor tak til afdelingsbestyrelsen,
og især Mette Rachlin for et flot
referat af sidste bestyrelsesmøde.

mangler bare en ny indstilling af
kanalerne som nu er blevet
udbedret.

A pro po punkt 2: er der stadig
problemer. Det færdige resultat af
TV, som foreligger i bolig 101 – er
blot den nye opsatte box, der ikke
fungerer endnu, og desværre for
beboerne, har YouSee også blokeret
det gældende TV.
Brita Bastogi, bolig 203

Jeg vil gerne opfordre alle til at
søge informationer hos
driftskontoret, hvis der bliver tvivl
om ting som foregår i
Breelteparken. Det er vigtigt, at vi
får de korrekte fakta på bordet og
ikke unødvendigt spreder en
usikkerhed blandt beboerne.

I kan altid kontakte driftskontoret
Svar fra Ejendomskontoret:
mandag – fredag mellem 08-10 på
Det er korrekt, at den ny monterede telefon 45572054 eller ved
TV stik i bolig 101 pt. ikke fungerer personlig henvendelse mandag –
– det er også planen. Det kommer
torsdag mellem 11-12.
først til at virke når vi skifter TV
Peter Gylling Jensen
anlæg per. 01 juni.
Møde om TV kommer i maj – dato
Det er ikke korrekt, at YouSee har
følger
blokeret det gældende TV – det
Afdelingsbestyrelse
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Personlige

Månedens krydsord

Grundet GDPR-loven, må vi ikke
længere oplyse om dødsfald og
Løsning på denne måneds krydsord
til- og fraflytning.
afleveres ved kioskens vinduessalg
eller i kassen i Orangeriet
senest d. 15. maj.
HUSK at skrive dit navn på
krydsordet inden aflevering
Aprils vinder af krydsord:
Eyvind Olsen, bolig 953
Præmie kan afhentes i Dagcentrets
åbningstid hvor løsningen også kan
fremvises.
Referat af Aktivitets- og Beboerrådsmøde 7.4.2022 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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