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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
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

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 horecaen 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 horecaen 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.

DELA district Breda

DELA district Breda
Tuinzigtlaan 41 | 4814 JW Breda | Telefoon 076 - 533 53 00

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

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

Familieberichten bevatten
mededelingen van

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

A. geboorte, verloving,
huwelijk, jubilea,
verjaardag en
dankbetuiging;

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

B. overlijden,

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

zijn standaard 74 mm breed.

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

Ulvenhout, Bavel,

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

dankbetuiging en
In Memoriam.
De onder A en B
genoemde advertenties

Oplage Het Stadsblad
96.675 Breda, Etten-Leur,
Terheijden, Teteringen,
Prinsenbeek, Effen.
Afsluittijden:
Opgave familieberichten
kan tot maandag 17.00 uur
telefonisch en per e-mail
of aan de balie van

het einde van
onmogelijke
wensen.
Doe ideeën op
en ontwerp je
eigen uitvaart op
Monuta.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

Het Stadsblad.
• Telefoon 076-5312800
• Fax (dag en nacht)
076-5312821
• E-mail:
stadsbladbreda@
whm.wegener.nl

SLOO / Diva-Diva!
TEKST EN FOTO: MYRANDA HERES

In een onlangs verschenen artikel over Festival Bonjour
in deze krant, schreef ik al over SLOO. Per abuis heb ik
het toen ‘Floo’ genoemd. Een foutje dat erin is geslopen
door het simpele feit dat het gezicht van SLOO, Floor is.
SLOO is sinds kort gevestigd in kapsalon Diva-Diva!, aan
het Van Coothplein 6. Enfin, vandaag onderwerp ik SLOO
maar eens aan een Breda Pluim-onderzoekje. Het is een
zonnige zaterdagmiddag wanneer we plaatsnemen op
het gezellige terrasje, dat tegen de gevel van Diva-Diva!
en SLOO staat opgesteld. Het terrasmeubilair bestaat uit
leuke houten tafeltjes en stoeltjes, die een uitnodigend
effect hebben en een vakantiegevoel in mediterrane
sfeer geven. De naam SLOO slaat op het feit dat dit geen
fastfood restaurant is. Sterker nog: bij SLOO wordt healthy food geserveerd. Iets wat helemaal in deze tijd past.
We worden al snel hartelijk begroet door Floor, die onze
bestelling opneemt. De kaart is niet heel erg uitgebreid,
maar biedt voldoende keuze in eten en drinken. Een
must is de ‘Grassshot’, een klein glaasje supergezond tarwegrassap. Maar er zijn meer gezonde en lekkere versgeperste sapjes te bestellen. Zoals bijvoorbeeld de ‘Rabbit’ een mix van verse sinaasappel, wortel en gember.
Het zuurdesembrood dat gebruikt wordt voor de sandwiches, is van het merk ‘Van Menno’. Je kunt kiezen voor
onder andere een broodje geitenkaas, tonijn of mozzarella. De broodjes goed gegarneerd en op smaak gemaakt. Verder biedt de kaart homemade appeltaart, een
salade, verse muntthee, diverse frisdranken en koffiesoorten. Terwijl Floor onze sapjes staat te persen, genieten wij van het zonnetje en bekijken we op ons gemak het winkelend publiek dat voorbij komt. Over de
sandwiches blijkt even later niet teveel gezegd. Wat is
dit lekker brood! Johan, de eigenaar van Diva-Diva! en
wellicht beter bekend als ‘hairdresser Joey’, komt nog
even een praatje maken. Kortom: lekker en gezond eten
en drinken, een gezellig terras en vriendelijke bediening,
op een mooie locatie in Breda. Een leuke bijkomstigheid
is, dat de klanten van Diva-Diva! tijdens het inwerken
van de haarverf ook lekker iets kunnen eten en drinken.
Wij concluderen dat de formule van SLOO erg origineel
is. Eén ding vinden we jammer. SLOO is alleen op vrijdag
en zaterdag geopend. Maar ach, dat betekent in de
weekenden wel extra genieten. De nominatie voor de
Breda Pluim gaat deze week welverdiend naar SLOO.

Overlijdensberichten
vind je op
www.mensenlinq.nl

Een bekende
overleden?
Kijk op monuta.nl/ideeenopdoen
of bel 0800 - 023 05 50.

Zoek, vind
en reageer.

Mensenlinq.nl: dé site met alle
overlijdensberichten uit uw regio.

