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A L T I J D A C T U E E L : D E W E E K K R A N T. N L
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

Voor meer informatie over deze
stichting, kijk op: www.roerbreda.nl

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

Overzicht van de non-profit deelnemers
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

BREDA - De lezers van Het Stadsblad kunnen wekelijks weer kennismaken met een genomineerde
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.

Jeugd en Rouw Breda e.o.
Hulp en steun (individueel en in groepen) voor
kinderen en jongeren die iemand door de dood
verloren zijn. 076-5411694 / info@dood-gewoon.nl
www.dood-gewoon.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
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 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
---------------------------------------------------------------------

Ieder mens is uniek, dus het afscheid ook!
UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL
Een andere visie, met eigentijds karakter
Een unieke uitvaart…
Overlijden komt vaak onverwachts en met veel vragen...
waarom? Maar ook: wat nu? Juist op zo’n moeilijk moment
moeten direct al veel praktische beslissingen worden genomen. Wordt het een begrafenis of crematie? Wel of geen gedenkdienst? En hoe? Ieder mens is uniek en ook een uitvaart
kan een specifiek individueel karakter krijgen.
Er is veel mogelijk
Tegenwoordig zijn er heel wat mogelijkheden om een uitvaart een persoonlijke uitstraling te geven. De plechtigheid
kan bijvoorbeeld gehouden worden op een speciale plaats
waar de overledene graag vertoefde. Ook zijn er vele alternatieven voor de gebruikelijke grafkist of voor de traditionele rouwauto. Tegenwoordig kan en mag bijna alles bij de
uitvoering van een uitvaart…
Wij helpen u op weg
Uitvaartonderneming Wilma van Opstal begeleidt u om op
eigentijdse wijze zelf vorm en inhoud te geven aan een persoonlijk afscheid. Of het nu gaat om uw eigen uitvaart of om
dat van een familielid of andere dierbare, wij bespreken met
u de mogelijkheden en zorgen voor de realisatie ervan. Het
persoonlijk contact zorgt voor een sfeer van vertrouwen
waarbij alle wensen omtrent de uitvaart goed tot hun recht
komen.
‘Zo wil ik afscheid nemen’
Ook wij zelf gaan een keer dood en daarom is het verstandig
om er nu al over na te denken hoe wij onze uitvaart geregeld willen hebben. Dit is belangrijk voor onszelf en onze nabestaanden, immers zij weten dan zeker dat ze het goed
doen. Het boekje ‘Zo wil ik afscheid nemen’ van Wilma van
Opstal helpt u om uw persoonlijke wensen vast te leggen.
Een checklist, waarin elk aspect aan de orde komt. U kunt dit
gratis boekje telefonisch aanvragen of door een e-mail te
sturen.

Schalkeveld 11, 4838 BG Breda
Tel. 076-5201799 / 06-51293535
info@wilmavanopstal.nl
www.wilmavanopstal.nl

TEKST EN FOTO: MYRANDA HERES (TEKSTBUREAU TEXTMANIAC)

Rondleiding langs haven
BREDA - Gilde de Baronie houdt zaterdag 10 juli
een rondleiding langs de Haven en de Nieuwe
Mark.
Dit stadskwartier was ooit het kloppend hart van Breda.
Tijdens de rondleiding vertelt de gids over het wel en wee
van de oude haven. En over scheepvaart, bierbrouwerijen, koopmanshuizen, vishal, stadskraan, de Waag en
de Tolbrug.
Langs de nieuwe stadsrivier vormt de moderne architectuur een verrassend contrast met het industriële erfgoed.
Vroeger waren hier fabrieken en scheepswerven. Nu
vooral appartementen en kantoren.
In de Nieuwstraat wordt hard gewerkt aan de restauratie
van historische panden. Het Franciscanessenplein verbindt dit oude stadsdeel met de Nieuwe Mark.
En verder? Komt er ooit nog diep stromend water in de
stadsrivier? Wilt u er méér over weten? Loop mee langs het
nieuwe water van Breda!
Het verzamelen voor de rondleiding is zaterdag om 14.30
uur bij de Vishal aan de Haven. deelname kost 3,50 euro
voor volwassenen en kinderen tot 12 jaar betalen 1,75
euro.
Kijk voor meer informatie op www.gildebaronie.nl/stadsgidsen.

Papa e Citu
Wanneer je over de Ginnekenweg loopt, kun je er eigenlijk niet omheen. De
geur van nummer 60 zal je trekken. Dat geldt zeker voor de liefhebbers van de
Italiaanse keuken. Papa e Citu is een traiteur in Sardijnse/Italiaanse delicatessen. Mocht je neus onverhoopt verstopt zitten, dan zal de aankleding van het
kleine pandje je trekken. Buiten staan enkele tafeltjes met leuke aankleding en
binnen, ach je moet er gewoon even rondkijken. Flessen wijn, mooie soorten
azijn en olie, potjes met Italiaanse heerlijkheden, boeken en allerlei nostalgische
voorwerpen. De sfeer van een klein winkeltje in Italië. Achterin de zaak staat een
counter waar je kunt bestellen. Je kijkt hier direct de keuken in waar eigenaar
Pietro pizza’s staat te bakken. Je kunt bij Papa e Citu afhalen, maar ook eten.
De kaart is heel divers en natuurlijk typisch Italiaans. Allerlei soorten pizza’s en
pasta’s, maar ook een keur aan antipasti, zoals vitello tonnato, gegrilde paprika,
artisjokken en garnalen. De pizzabodems worden natuurlijk pas gerold wanneer de pizza wordt besteld en dat komt de smaak zeker ten goede. Voor een
lunchgerechtje kun je ook heel goed terecht bij Papa e Citu. Een kopje koffie
met een panini bijvoorbeeld. En voor de zoetekauwen zijn er enkele dulce (nagerechten). De prijs-kwaliteitverhouding is in orde. Pizza’s vanaf 6.50 en pasta’s
vanaf 7.00. Daarvoor kun je de potten en pannen thuis nog eens laten staan
nietwaar? Papa e Citu verzorgt eveneens catering en is geopend van maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot 20.00uur. Deze nominatie van de Breda Pluim gaat
naar Papa e Citu, voor originaliteit, vriendelijkheid, lekker eten en goede sfeer.
Complimenti!

Win gratis toegangskaarten
NUENEN - De tuin is meer en meer een verlengstuk van ons
huis. We koken er in onze uitgebreide tuinkeuken, ontspannen er in luxe loungesets met tv en internet of zelfs in jacuzzi’s
en laten ons graag verleiden door knusse hoekjes of prachtige
bloemborders.
Op het 10-daagse tuinevenement Bloem & Tuin 2010 in Nuenen staan
de nieuwste trends op het gebied van tuininrichting centraal. 4 afgestudeerden van de Design Academy in Eindhoven laten bovendien zien dat
functioneel ook bijzonder fraai kan zijn.
Tuinattributen passen aan trends aan. Zelfs de regenton gaat met de tijd
mee. Was het vroeger letterlijk een ton waarin regenwater opgevangen
werd, nu gaat het vooral om hoe tuininrichting, milieubewustwording
en design samenkomen in unieke ontwerpen die vooral gezien mogen
worden. Op de 17e editie van Bloem & Tuin zijn naast de nieuwste tuinuitvindingen ook vele bloemen, planten en traditionele tuinproducten
te zien. De grote kracht van Bloem & Tuin blijft immers het grote aanbod
aan kennis over bloemen en planten. Bezoekers maken op Landgoed
Gulbergen, waar het tuinevenement gehouden wordt, een wandeling
van 2 kilometer over kronkelige bospaden geplaveid met boomschorssnippers. Ze komen hierbij langs allerlei modeltuinen, kwekers, kunstenaars en stands.
Zo wordt flink uitgepakt met Japanse bloesierkunst. Diverse objecten
worden tentoongesteld. Verder geven specialistische bloemkwekers van
exclusieve lotussen presentaties van hun nieuwste teelwijzen. Enkele
bijzonderheden zijn: Aziatische lelies, zeer exclusieve lotussen en reuze
magnolia’s. Bezoekers kunnen al hun vragen rechtstreeks bij de aanwezige kwekers kwijt. Tussen de vele vakspecialisten staan enkele toppers,
zoals kweker Ad van Heesbeen van Sense of Nature, bekend van de 5
zintuigen die hij terugbracht in de tuin door een stuk bewustwording.
Bezoekers weten zich tijdens hun bezoek aan Bloem & Tuin verder
verzekerd van een enorm aanbod aan kleurige bloemen, exotische
groene planten, exclusieve tuindecoraties, tuinmeubelen, showtuinen

en vijvers. Op het gebied van tuinaanleg is het aanbod standhouders
weer gigantisch en gevarieerd. Van 3-dimensionale stadstuinen met
wandbeschilderingen tot kruidenhuisjes en zeldzame tropische tuinen
met exotische planten, zoals vleeseters.
Van 23 juli tot en met 1 augustus is Bloem & Tuin dagelijks open van
10.00 uur tot 18.00 uur. Lezers van Het Stadsblad kunnen gratis toegangskaarten winnen. Daarvoor moeten zij een vraag beantwoorden.
Uit de groep van inzenders met het juiste antwoord worden vervolgens
de winnaars van de gratis toegangskaarten gekozen.
De vraag is: De hoeveelste editie van Bloem en Tuin wordt dit jaar gehouden?
Stuur het antwoord naar redstadsbladbreda@whm.wegener.nl.

