Informatie
Leuk om te weten;
Op 21 mei 2018 werd de Nassaudag Breda gevierd. Onder grote belangstelling opende Willem van der Vis in de Grote
Kerk de Nassaudag. Tientallen historische figuren verzamelden zich en vertrokken in een lange stoet richting het Kasteel
van Breda. In de Grote Kerk brachten Middeleeuwse gilden, ambachten en vermaak de Late Middeleeuwen opnieuw tot
leven.
Op de Middeleeuwse jaarmarkt kon men kennis maken met steenhouwers, touwslagers, goudsmeden, timmerlieden,
bakkers en veel meer. Op het Begijnhof was aandacht voor de eeuwenoude kruidentuin, hier kon men zijn eigen
geneeskrachtige kruidenzalf maken en proeven van kruidenthee.
Desiree Hammen verzorgde een workshop en iedereen mocht aansluiten. Ook een aantal bewoners van Ruitersbos,
betrokken bij het project De Gouden Draad waren aanwezig en hebben een hele gezellige middag met elkaar gehad.
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Ruitersbos gaat digitaal!
Ruitersbos gaat werken met een elektronisch cliëntdossier. Op dit moment
worden de medewerkers getraind en de eerste afdelingen werken inmiddels
digitaal. Vanaf het moment dat we digitaal werken zijn de dossiers niet meer
op papier beschikbaar maar is informatie en zijn de rapportages in het
digitale dossier te raadplegen.
Als alle dossiers goed zijn overgezet gaan we ook het familieportaal inrichten.
U kunt dan op afstand meekijken in het dossier van de bewoner waarvoor u
contactpersoon bent. Dit zal in de 2e helft van dit jaar worden gedaan. Tot dat
moment is het mogelijk met een medewerker op de afdeling samen in het
dossier te kijken. We begrijpen dat dit misschien wat lastig is, maar we
hebben voor deze volgorde van het implementeren gekozen om in elk geval
de veiligheid en goede zorg voorrang te laten krijgen en dit zorgvuldig te
doen, door meteen een kwaliteitsslag in de dossiervorming door te voeren.
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Gezelligheid in de Gasterie!
Elke dag, 9.00-20.00 uur
‘t Winkeltje
Ma, t/m za , 10.00-11.30 uur en
13.30-15.30 uur
Dinsdagochtend is ‘t Winkeltje gesloten
Kapsalon Ruitersbos
Do – vrij, 09.00-17.00 uur
Dinsdag op afspraak (telnr. 06-41967065)
Receptie
Ma t/m vr , 9.00-17.00 uur
Algemeen telefoonnummer
076-5657150
Geestelijk verzorger José Krijnen
Aanwezig op maandag en vrijdag

Bezoek Textielmuseum Tilburg

Welkom

Jarigen

Condoleance

Op zaterdag 30 juni gaan we met een grote bus naar het textielmuseum in
Tilburg. De bus vertrekt om 13.00 vanuit Ruitersbos en we zijn naar
verwachting rond 17.00 uur weer terug. De kosten voor de entree en de
bus bedragen €12,50 per persoon. U kunt zich hiervoor inschrijven via de
Gasterie. Kosten voor eventuele consumpties in het museum zijn voor
eigen rekening. Inschrijven kan vanaf heden tot en met 25 juni.

Klachtenfunctionaris cliënten
Helma Rullens
06 416 11 627 of parma.h@planet.nl
Uw kopij voor dit bulletin mag naar
redactie@ruitersbos.nl

Bingo van Appie

Mw. Vrolijk
- Logeerteam
Dhr. En Mw. Meijvis-Theeuwes
- Thuiszorg
Mevr. Kleijn
- Logeerkamer

7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
18 juni

Annemarie van Ginderen
Mw. Sluijk- van den Broek
Mouddy van den Nobelen
Mw. Kuijpers-Josephi
Mw. Caspers
Dhr. Peters
Elly Poppelaars
Nathalie van de
Luijtgaarden
Sueyenne Conquet

Op woensdag 23 mei jl. verzorgde Albert Heijn
Valkeniersplein een hele gezellige bingo-middag
voor onze bewoners. Hierbij zorgden zij voor de
prijsjes en waren er voldoende medewerkers bij
vanuit Albert Heijn om te helpen, daar waar nodig.
Het werd een hele leuke middag, bedankt Albert
Heijn!

Mevr. Kanters
− Ruitershoeve
Mevr. Blommerde
- Thuiszorg

Bijenhotel

Ruitersbos
Boeimeerweg 2
4837 AM Breda

076 5657150
info@ruitersbos.nl
www.ruitersbos.nl

De insecten hebben het afgelopen jaar goed hun best gedaan
in het bijenhotel, dat in de binnentuin van Ruitersbos staat.
Zoals elk hotel behoeft ook dit hotel zijn onderhoud, dus is
afgelopen week de Bamboe weer vervangen en aangevuld
waar nodig. Hopelijk zullen de metselbijen, behangersbijen en
maskerbijen het hotel weer snel weten te vinden.
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Activiteiten 11 juni t/m 15 juni

Activiteiten 18 juni t/m 22 juni

DAG

ACTIVITEIT

DAG

ACTIVITEIT

Maandag

Repetitie Brahmskoor
14.30 uur, Huiskamer wooncentrum
Het Brahmskoor heeft altijd ruimte voor nieuwe leden, u bent van harte welkom!

Maandag

Repetitie Brahmskoor
14.30 uur, Huiskamer wooncentrum
Het Brahmskoor heeft altijd ruimte voor nieuwe leden, u bent van harte welkom!

11 juni

18 juni

Mandala kleuren
15.00 Gasterie
Schuift u ook gezellig aan?!

Dinsdag

12 juni
Woensdag

13 juni

Handwerkclub
15.00 uur, Gasterie

Mandala kleuren
15.00 Gasterie
Schuift u ook gezellig aan?!

Dinsdag

19 juni

Frietavond
17.00 uur, Gasterie
Yoga olv docente Sanne Bolding
9.30 uur, Huiskamer wooncentrum

Frietavond
17.00 uur, Gasterie

Woensdag

20 juni

14 juni

‘Kletspraatje’, wijkbewoners ontmoeten elkaar
10.00 uur, tafel 15, Gasterie

Schildersclub onder begeleiding van Erna Zuidgeest
15.00 uur, ‘t Paletje wooncentrum

Schildersclub onder begeleiding van Erna Zuidgeest
15.00 uur, ‘t Paletje wooncentrum

Koffie ochtend voor wijkbewoners
10.30 uur, huiskamer wooncentrum

21 juni

Zitdansen
10.45 uur, Stiltecentrum

15 juni

Bloemen- en plantenverkoop
10.00 uur, Centrale hal
Bingo, schuif gezellig aan!
14.30 uur, Gasterie

Koffie ochtend met de flatbewoners
10.30 uur, huiskamer wooncentrum
Zitdansen
10.45 uur, Stiltecentrum
Wandelclub “Trim je fit”
13.30 uur, verzamelen bij de receptie

Wandelclub ‘Trim je Fit’
13.30 uur, verzamelen met de receptie

Vrijdag

Yoga o.l.v. docente Sanne Bolding
9.30 uur, Huiskamer wooncentrum

‘Kletspraatje’, wijkbewoners ontmoeten elkaar
10.00 uur, tafel 15, Gasterie

Donderdag
Donderdag

Zomerzingen
10.00 Gasterie
Kunt u zingen, zing dan mee!

Thema avond; ITALIAANSE AVOND
17.30 Gasterie
Reserveren in de Gasterie €15 bewoners zorg, €17,50 bewoners flat en gasten.

Vrijdag

22 juni

Protestants-Christelijke viering door de Dominee
16.00 uur, Stiltecentrum

Bloemen- en plantenverkoop
10.00 uur, Centrale hal
Bingo, schuift u ook gezellig aan?
14.30 uur, Gasterie
Rooms-Katholieke viering door de Geestelijk Verzorger
16.00 uur, Stiltecentrum

De leden van Seniorenkoor Boeimeer nemen even een zomer-break en pakken de repetities weer
op vanaf dinsdag 11 september. In de tussentijd is er weer het zomerzingen in de Gasterie waar u
gezellig bij aan mag schuiven en mee kunt zingen wanneer u dit wilt. Uiteraard kunt u ook gewoon
een lekker kopje koffie komen drinken en ondertussen genieten van de zang. Het zomerzingen is
om de week op dinsdagochtend, de precieze data vindt u terug in het activiteitenoverzicht.
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