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PLATFORM RONDOM OVERLIJDEN en
ROUW (ROeR) BREDA
Voor meer informatie, 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
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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

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

Coenen Dossier Service "Goed voor Elkaar"
legt al uw administratieve en persoonlijke
gegevens incl. uw uitvaartwensen vast in uw
Persoonlijk Dossier © 076-8886866 /
info@uwpersoonlijkdossier.nl
www.uwpersoonlijkdossier.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

Doskonale zamelt weer gebruikte kleding in
BREDA - Zaterdagmorgen 4 juli zamelt Doskonale weer
gebruikte kleding en schoeisel in voor hergebruik in voormalige Oostbloklanden en Afrika. Kleding en schoeisel
kunnen tussen negen en twaalf uur afgegeven worden bij
garage Van Campenhout aan de Dreef 75. Wie daartoe
niet in staat is, kan voor vrijdagavond zeven uur 5 22 93 30
bellen. De kleding - het moet wel minimaal om twee zakken of dozen gaan - wordt dan zaterdag opgehaald.

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

Dinsdag 7 juli lunch in steunpunt Boeimeer

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

Op 3 juli zomerbingo in Centrum 't Houwke

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
Praktijk voor rouw en verliesverwerking
Marijke Huijbregts - ervaringsdeskundige,
gecertificeerd bij o.a. de L.S.R. Rouwbegeleiding
voor elk verlies, ook spirituele benadering.
076-5712242 / marijkehuijbregts@casema.nl
Rouwgroep Raadhuis Princenhage
'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

Breda Pluim is een initiatief van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de Bredase VVV, Retailplatform Breda, de gemeente Breda
en Het Stadsblad. Doel is horeca- en andere ondernemers in Breda nog
eens extra te stimuleren om hun gasten en klanten in de watten te leggen. Een aantal onafhankelijke deskundigen bezoekt anoniem horeca- en
andere ondernemers, waarbij ze aan de hand van diverse criteria nagaan
hoe gastvrij ze zijn. Die criteria zijn onder meer de ontvangst, de uitstraling, de service, de omgang met de gasten of klanten, productkennis en
het geven van toeristische informatie. Hun bevindingen worden wekelijks
gepubliceerd en alle ondernemers die in Het Stadsblad besproken worden,
zijn ook meteen genomineerd voor de ’Breda Pluim’, die op 22 maart van
het volgend jaar uitgereikt wordt aan de meest gastvrije ondernemer.

BREDA - In steunpunt Boeimeer aan de Langendijk 25
wordt dinsdag 7 juli om kwart over twaalf weer een lunch
geserveerd voor ouderen. De kosten zijn 3 euro en aanmelden kan tot en met vrijdag 3 juli in het steunpunt zelf.

BREDA - In Centrum 't Houwke aan de Grote Houw 227 is
vrijdagavond 3 juli vanaf zeven uur een zomerbingo met
zomerse prijzen en een verfrissende versnapering.

9 juli Lezing over jarige toren in Westerwiek
BREDA - Gilde de Baronie houdt donderdagmiddag 9 juli
van halfdrie tot halfvier in Westerwiek aan de Argusvlinder 298 een gratis lezing over de toren van de Grote Kerk
die dit jaar 500 jaar bestaat. Aan de hand van een tekening
neemt een gids het publiek mee om de toren te 'beklimmen’ en laat hij zien wat voor onbekende ruimtes deze
heeft. Ook is er in Westerwiek een expositie ingericht van
kaarten en foto's over de toren van Breda. De tentoonstelling is te bezichtigen van 5 tot en met 12 juli, tussen halftien 's ochtends en halfvijf 's middags.

Activiteiten in seniorenrestaurant Hagehof
PRINSENBEEK - Het seniorenrestaurant Hagehof aan de
Middenweg 40 in Prinsenbeek houdt iedere dinsdagmiddag in juli een culinaire activiteit. Vanaf twee uur kunnen
ouderen dan iets lekkers komen maken om ter plaatse op
te eten of mee naar huis te nemen. Op 7 juli wordt er een
slaatje gemaakt en de kosten bedragen 2 euro. Op 14 juli is
het pannekoekendag. Deelname kost 1,50 euro en aanmelden kan tot en met 10 juli bij de receptie. Op 21 juni
worden er appeltaarten gebakken. Hiervoor moet 2,50 euro betaald worden en aanmelden kan tot en met 17 juli.
Op 28 juli ten slotte worden er sorbets gemaakt. Deelname kost 1,50 euro en opgeven kan tot en met 24 juli. Verder is er in Hagehof nog zomerbingo op donderdagmiddag 9 juli vanaf twee uur. Een bingokaart kost 2,50 euro en
kaarten voor de superronde kosten 1 euro.

'Lief en Leed’ treedt 7 juli op in Leystroom
BREDA - In de Leystroom aan de Brabantlaan is dinsdagmiddag 7 juli van halfdrie tot ongeveer kwart over vier een
optreden van het smartlappenkoor 'Lief en Leed’. Ouderen zijn van harte welkom om mee te komen zingen en
het optreden wordt omlijst met een hapje en een drankje.
De entree is 3,50 euro.

9 juli ontmoetingslunch van 'Samen doen'
BREDA - Op donderdag 9 juli is er om halféén in 't Rondeel aan de Kloosterlaan 14 weer een ontmoetingslunch
van 'Samen doen', speciaal voor ouderen die alleengaand
zijn en het leuk vinden om in een ontspannen, gezellige
sfeer kennis te maken met anderen. De lunch - met bouillon, iets hartigs, broodjes en beleg en thee - kost 3,75 euro.

Expositie en verkoop-weekend Tulpenstraat
BREDA - Aan de Tulpenstraat 75 is vrijdag 3, zaterdag 4 en
zondag 5 juli een expositie en verkoop van handgemaakte (interieur)producten en hippe (kunst)cadeaus. Ook is er
informatie over diverse cursussen en workshops. Op vrijdag is de expositie open van tien tot zes uur en op zaterdag en zondag van elf tot vijf uur. Deelnemers zijn MajBritta de Ruiter, LiefsLien, Zukini Woonloods, Smuck,
Sacha van Keep, Lolavola, Susan Lambeck, Stippen &
Strepen, Theo van Boxtel en Ad Ballon.

Parkzicht
TEKST EN FOTO MYRANDA HERES

De stad Breda kent een aantal typische buurtcafés. Eén van deze cafés
is Parkzicht, op de hoek van de Paul Windhausenweg en de Generaal
Maczekstraat. Bij Parkzicht is eigenlijk altijd wel iets te doen. Mensen komen hier om even bij te kletsen, een kaartje te leggen of te biljarten. Met mooi weer kun je hier lekker op het terras zitten en op
minder zonnige dagen is het aan de bar of een van de tafeltjes binnen gezellig. Op een vroege zaterdagavond nemen wij plaats op het
terras. Vrolijke muziekklanken galmen lekker door naar het terras. Er
is een klein feestje binnen. Bij een buurtcafé denk je al snel aan een
stel oude mannen en jenever, maar bij Parkzicht valt op dat hier ook
jonge mensen naartoe komen. Gewoon om een pilsje te drinken of om
samen te komen alvorens het nachtleven van de binnenstad in te duiken. Het geeft een leuke mix aan publiek. Parkzicht is een groot café
met een authentieke uitstraling. Alles klopt hier eigenlijk wel. Zelfs
de 'glas in lood’ raampjes die in werkelijkheid niet van echt glas in
lood zijn, maar van plakplastic. Maar ach, het hoort bij de charme van
het café. De kastelein is vriendelijk en houdt wel van een praatje of
een grapje. Ook dat is iets wat hier precies past. Hoewel er geen officiële terrasloper is, is hij niet te beroerd om onze drankjes buiten te
serveren. Gemoedelijkheid en Brabantse gezelligheid zijn hier aan de
orde van de dag. En dat kan voor veel mensen, na een lange dag hard
werken, een heerlijke verademing zijn. Doe maar gewoon, is hier het
motto, en dat is deze week goed voor een nominatie voor de Breda
Pluim.

