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De lezers van Het Stadsblad kunnen wekelijks weer kennismaken met een genomindeerde voor de Breda Pluim. Dit initiatief
van Retailplatform Breda, Koninklijke Horeca Nederland, NHTV, de gemeente Breda,
de Bredase VVV en Het Stadsblad heeft als
doel ondernemend Breda te stimuleren de
bezoekers van onze stad en van de terrassen en winkels gastvrij te blijven onthalen. Namens een onafhankelijke commissie
bezoekt een deskundige anoniem winkels,
horeca en instanties in de gemeente Breda.
Het Stadsblad doet wekelijks verslag van
deze bevindingen en op 14 maart 2011
wordt uit alle genomineerden de meest
gastvrije ondernemer gekozen.

Voor meer informatie over deze
stichting, kijk op: www.roerbreda.nl
Overzicht van alle deelnemers:
Afwikkeling Service Onno de Bruijn
Verzorgt de totale woningontruiming en
administratieve afwikkeling voor nabestaanden
en/of senioren.
076-7074510 / onno@onnodebruijn.nl
www.asob.nl
DELA
DELA is een moderne verzekeraar en uitvaartverzorger zonder winstoogmerk.Verzekerden én
niet-verzekerden kunnen bij ons terecht voor het
verzorgen van de uitvaart.
040-2601601 / www.dela.nl
Hospice Breda
Een woonhuis waarin, in een huiselijke sfeer,
opvang wordt geboden aan de mens in zijn
laatste levensfase en zijn naasten.
076-5609955 / www.hospicebreda.nl
Humanitas Breda: Rouw & Verlies
Persoonlijke gesprekken thuis; Ontmoetingsgroepen
voor rouwenden (4-5 keer in een kleine groep);
Rouwcafé (informeel samen praten over het verlies);
gesprekscyclus ‘Praten over de Dood: hoe doe je dat?’
076-5614693 / humanitasbreda@hetnet.nl
www.humanitas.nl/afdeling/breda
Intuïtieve Coaching bij leven en sterven
Individuele ondersteuning vanuit een energetische
en intuïtieve basis: aandacht en ruimte bij ingrijpende
veranderingen. Anja Barendrecht,
06-16 97 28 96 / anjabarendrecht@planet.nl
www.intuitievecoaching.nl
Jeugd en Rouw Breda e.o.
Hulp en steun (individueel en in groepen) voor
kinde-ren en jongeren die iemand door de dood
verloren zijn. 076-5411694 / info@dood-gewoon.nl
www.dood-gewoon.nl
Stichting Ambulante Fiom
Hulp bij verlieservaring tijdens zwangerschap of kort
na de bevalling, ongewenste kinderloosheid en het
afstand doen van een kind.
Individuele begeleiding, begeleiding van (echt)paren
en gespreksgroepen.
076 543 6767 / breda@fiom.nl / www.fiom.nl
Monuta
Uitvaartverzorging
Het einde van onmogelijke uitvaartwensen.
Elk einde is het begin van een dierbare
herinnering. Onze medewerkers zijn er voor u.
076-5222747 / www.monuta.nl
Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda
Een informatieve publiekswebsite met alle
zorgmogelijkheden op het gebied van
palliatieve(na)zorg in de regio Stadsgewest Breda.
www.watalsiknietmeerbeterword.nl
De Poort
Rouw- en verliesbegeleiding/speltherapie
voor kinderen, jongeren en
hun ouders. Agatha van Irsel,
076-5411694 / info@praktijk-depoort.nl
www.praktijk-depoort.nl
Praktijk bo
Begeleiding en ondersteuning bij ingrijpende
ziekte, sterven en rouw. Specialisatie op het
gebied van kinderen en jongeren.
06-28247396 / info@praktijk-bo.nl
www.praktijk-bo.nl
Rouwgroep Breda
'Op verhaal komen...' na het overlijden van een
dierbare. Deelname is gratis.
Elke tweede dinsdag van de maand.
076-5201799 / info@rouwgroepbreda.nl
www.rouwgroepbreda.nl
Stib: Steunpunt Informele Zorg Breda
In de eigen thuisomgeving overlijden?
De vrijwilligers van het Stib ondersteunen de mens in
zijn laatste levensfase én de naasten in de thuissituatie.
076- 5265540 / info@stib-breda.nl /
www.stib-breda.nl
Stichting Zuylen
Uitvaartonderneming, crematorium, begraafplaatsen,
aula’s en koffiekamers, mortuarium en zeer
klantvriendelijk personeel.
Het staat bij Zuylen allemaal tot uw beschikking.
076-5216877 / info@zuylen.nl
www.zuylen.nl
Uitvaartonderneming Wilma van Opstal
Een andere visie, een eigentijds karakter.
076-5201799 / info@wilmavanopstal.nl
www.wilmavanopstal.nl

mijn vader
is vandaag
overleden

Le Garage - De Garderobe
TEKST EN FOTO: MYRANDA HERES (TEKSTBUREAU TEXTMANIAC)

wat nu?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week
voor iedereen beschikbaar.

Monuta in Breda is er altijd
als u ons nodig heeft.

bel 076 - 522 27 47
Monuta
Baronielaan 38, Breda
www.monuta.nl

Een praktisch werkboekje van Wilma van Opstal
over alles wat er bij overlijden en het regelen
van de uitvaart aan de orde komt.
Vraag het GRATIS via: www.wilmavanopstal.nl

Het is crisis. Dat weten we inmiddels wel. En dat resulteert bij veel mensen in een creatieve manier van geld besteden. Maar wat als je een dure smaak hebt? Als je dol bent
op merkkleding en merkschoenen. Leg thuis maar eens uit dat je weer een fantastisch
jurkje en dito schoenen voor een klein kapitaaltje hebt aangeschaft. Er is een manier
om toch merk- en designerkleding te kopen, maar toch niet de volle prijs te betalen.
Hoe? Door te gaan shoppen bij een tweedehands merkkledingwinkel. En dus gaan we
vandaag naar Le Garage, aan de Ginnekenweg 80. Eigenaresse Kitty opende deze winkel
al in 1998 en draait dus al heel wat jaren mee in het Bredase circuit. Le Garage verkoopt
dus tweedehands kleding van de ‘betere merken’. Dat wil zeggen dat je hier kleding
kunt aantreffen van onder andere Patrizia Pepe, Miu Miu, King Louie, Marccain of Dior.
De kleding is gedragen, of in ieder geval al eens in iemand anders bezit geweest. Een
voorwaarde voor inname is echter wel dat de kleding er nog goed uitziet, niet stuk
is en schoon is. Je moet bij Le Garage echt even de tijd nemen om door de rekken
te struinen. Jurkjes, rokjes, broeken, (leren) jasjes, blouses, shirts, schoenen, tassen
en accessoires. Met een beetje geluk weet Kitty of een van haar medewerkster direct
iets leuks en passends voor jou te vinden. En dat is zeker een meerwaarde van deze
winkel. Nog een pluspunt is dat de zaak op de normale winkeltijden is geopend en dat
je er dus altijd terecht kunt. Omdat de collectie vaak wisselt, is het slim om regelmatig
even binnen te lopen. De collectie is vooral gericht op vrouwen, maar achterin de zaak
hangt ook een kleine collectie herenkleding. De sfeer in de winkel is goed en gezellig.
Ik kom er vaak mensen tegen die ontzettend blij de winkel verlaten, met een ‘nieuw’
kledingstuk tegen een leuke prijs. Wat mij betreft een ideaal concept. De nominatie
voor de Breda Pluim gaan deze week dan ook naar Le Garage!

Uitvaartonderneming Wilma van Opstal
Schalkeveld 11, 4838 BG Breda, tel.: 076-5201799

Viering(en) Maria Tenhemelopneming
BREDA / TETERINGEN - Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) wordt op zaterdagavond
14 augustus om zeven uur gevierd in de tuin van de
familie Van Gurp aan de Hoolstraat 12 in Teteringen en
op zondachtend 15 augustus om halfelf in de tuin van
de Annakapel aan de Heusdenhoutseweg 34 in Breda.
Voorganger in zowel Teteringen als Breda is pastoor W.
Wiertz en na afloop van de beide vieringen wordt er door
de aanwezigen gezamenlijk nog wat gedronken.

Sensoor Breda zoekt nieuwe vrijwilligers
BREDA - Om de 24-uursbereikbaarheid te blijven garanderen, is Sensoor Breda dringend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Die goede bereikbaarheid is belangrijk, want
problemen houden zich niet aan werktijden. Als vrijwilliger voer je een paar uur per week gesprekken via telefoon
of chat met mensen, die hun hart willen luchten of steun
nodig hebben. Aanmelden voor de uitgebreide basistraining kan tot 27 augustus. Het aanvragen van een informatiepakket met aanmeldformulier kan via www.sensoor.
nl/brabant, of telefonisch, via 5 21 84 50.

Expositie van Beiske Vriens bij Info-Méér
BREDA - Beiske Vriens uit Breda exposeert tot half september schilderijen bij Info-Méér aan de Adriaan van
Bergenstraat 230. De expositie is getiteld: ‘Verdwaald in
mijn beelden’, en alle geëxposeerde werken zijn te koop.

KARWEI-klant wint scooter
BREDA - KARWEI
houdt tot eind augustus een zomercampagne, waarbij
in iedere vestiging
elke klant wekelijks
kans maakt op een
mooie prijs. De actie startte op 19 juli
en de eerste week
kon er een Sym
Fiddle II-scooter
gewonnen worden. In Breda ging
die naar de heer
Elthing. ,,Meedoen
aan de zomercampagne van KARWEI
is heel erg simpel.
,,Een kwestie van
je registreren via
de website www. De heer Elthing - op z’n gewonnen Sym Fiddle II-scooter - wordt
karwei.nl, met de gefeliciteerd door assistent bouwmarktmanager Roel van Heck.
coupon die je bij
elke aankoop krijgt’’, legt coupon bevat een unieke zoals bijvoorbeeld nog een
René van Willigen, bouw- code. Onder alle deelne- Bose Sounddock, inclusief
marktmanager van KAR- mers verloten we vervol- Apple iPod Touch, en een
WEI in Breda uit. ,,Die gens de prijs van de week, LCD TV van Philips.’’

