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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

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

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

Nu reserveren voor goedkoop dineren of
lunchen tijdens de Restaurant Week

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

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.

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

IJssalon Toetie Froetie

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

TEKST EN FOTO: MYRANDA HERES (TEKSTBUREAU TEXTMANIAC)

BREDA/ETTEN-LEUR - De achtste editie van de Restaurant Week, het grootste horeca-evenement van Europa,
staat weer voor de deur. De Restaurant Week vindt dit
jaar plaats van 23 tot en met 29 augustus. Vanaf vandaag
(woensdag 4 augustus) kunt u reserveren bij één van de
1.250 deelnemende toprestaurants. Voor twintig euro geniet u al van een driegangenlunch en voor slechts vijf euro
extra krijgt u een culinair verantwoord driegangendiner
voorgeschoteld. Op dit moment zijn er over het hele land
meer dan 270.000 plaatsen beschikbaar. Reserveren kan
alleen via www.restaurantweek.nl.
Ook een flink aantal restaurants in Breda en Etten-Leur
doen mee aan de Restaurant Week. In Breda zijn dat Binnen, Café Rosé, CC’S, Charelli, Chocolat, D’n Dikke van
Dale, De Haenen (Teteringen), Flinstering, Ganache,
Gong, La Cucina Italiana, Puur Apollo Hotel, Restaurant
Landgoed Mirabelle, Singaradja, SOHO Kitchen, Tafelen
bij Pols, Villa Nova, Wolfslaar en Zuyd. In Etten-Leur kunt
u terecht bij De Wacht, De Zwaan en Saveurs.

Nieuwe namen voor straten en tunnel
PRINSENBEEK/BREDA - Lavendelheide, Zonnedauw,
Buntheide, Wolfsklauwpad en Snavelbiespad zijn nieuwe
straatnamen in het nieuwbouwplan de Neel West in
Prinsenbeek. In de Neel Oost is de reeds bestaande Straatweide verlengd met het resterende doodlopende gedeelte
aansluitend aan de Straatweide. De nieuwe straatnamen
in de Neel West passen bij het karakter van het gebied.
Vroeger was de Neel een zogenoemde natte heide, die
wordt gekenmerkt door een vochtig en nat milieu met
typerende plantengroei zoals de genoemde straatnamen.
Bovendien passen de gekozen straatnamen bij de andere
reeds bestaande straten in het gebied.
In Breda gaat de tunnel aan de Nieuwe Kadijk/Oosterhoutseweg Poort Napoleon heten. De naam is het
resultaat van een prijsvraag die de dorpsraad Teteringen
heeft uitgeschreven. Het historische karakter van de Oosterhoutseweg maakt de naam Poort Napoleon passend.
De Oosterhoutseweg is namelijk aangelegd ten tijde van
het keizerrijk Napoleon waar Nederland van 1810-1813
deel van uitmaakte en was onderdeel van de hoofdweg
die van Antwerpen, via Breda naar Amsterdam liep.
Door de invoering van de burgerlijke stand in 1811, is
het mogelijk om stambomen terug te vinden tot aan de
Napoleonistische tijd. Daarom wordt op initiatief van
‘De Taal van de Weg’ aan de ene zijde van de tunnel het
woord ‘stamboom’ geplaatst. Aan de andere kant komt
het woord ‘boomstam’, verwijzend naar de met bomen
beplante weg uit de Napoleonischische tijd.

Het leek er even op dat IJssalon Toetie Froetie was verdwenen uit de binnenstad van
Breda. En dat was jammer. Want een ijsje halen in de stad, dat deed je toch echt bij
Toetie Froetie. Gelukkig is Toetie Froetie terug en kunnen de ijsliefhebbers hier weer
hun hart ophalen. De IJssalon is tegenwoordig gevestigd op de hoek van de Grote Markt
en de Reigerstraat, in een leuk en authentiek pandje. Voor de gevel is een gezellig terrasje geplaatst waar je je met volle overgave op je ijsje kunt storten, of desgewenst
je vingers kunt aflikken. Ook binnen staan enkele tafeltjes. Maar er is meer bij Toetie
Froetie. Echt lekkere koffie bijvoorbeeld. En daar je zit je dan met een goede macchiato,
op het zonnige terras, met uitzicht op de Grote Kerk. Heerlijk toch! De zaak oogt fris en
schoon en is leuk ingericht. De jonge medewerkster achter de counter is vrolijk, staat
ons vriendelijk te woord en brengt onze bestelling op het terras. We zijn blij dat Toetie
Froetie terug is in Breda. En we zijn ook blij met de manier waarop deze nieuwe zaak
opnieuw is neergezet. En dus gaat de nominatie voor de Breda Pluim deze week naar
IJssalon Toetie Froetie. En nu maar hopen op een lange, hete zomer!

Edisonplein Breda zoekt nieuwe ondernemer met de X-factor
BREDA - Het vernieuwde Edisonplein, in het hart van de wijk Linie, zoekt
een nieuwe ondernemer. Daarom heeft het Edisonplein een wedstrijd uitgeschreven: Edison’s X-factor.
Het Edisonplein zoekt een ondernemer die de X-factor heeft: maatschappelijk betrokken, enthousiast, initiatiefrijk, creatief en sociaal vaardig. De winnaar krijgt een
steuntje in de rug in de vorm van aantrekkelijke huurvoorwaarden, een cheque van
5.000 euro ten behoeve van de nieuwe winkel en professionele begeleiding en ondersteuning bij het opzetten van de onderneming. De nieuwe ondernemer staat voor
een grote uitdaging: een succesvolle onderneming opzetten die een bijdrage levert
aan de verdere ontwikkeling van het plein en de buurt. Bijvoorbeeld door stage- en
werkervaringsplaatsen aan te bieden aan mensen uit de buurt en aan te sluiten bij de
ondernemersvereniging.
Geïnteresseerden kunnen het deelnameformulier opvragen bij pleinmanager Farid
Darkaoui via farid@zakenexpert.nl. Insturen van het deelnameformulier kan tot
17 september 2010. De pleinmanager selecteert de meest kansrijke kandidaten. Zij
moeten vervolgens een presentatie geven over hoe zij hun onderneming op het
Edisonplein willen realiseren. Deze presentatie wordt beoordeeld door een vakkundige
jury. De winnaar wordt in december bekend gemaakt. Met deze actie verwacht het
Edisonplein een enthousiaste en creatieve ondernemer aan te trekken die een nieuw
winkelconcept op dit plein realiseert.

Amateurweekend BREDAPHOTO 2010
In het laatste weekend van september organiseert BREDAPHOTO 2010 in de Nieuwe
Veste het amateurweekend voor amateurfotografen. Op vrijdag 24 september is de
prijsuitreiking van de fotowedstrijd die in samenwerking met BN/DeStem tot stand
komt. Zaterdag 25 september vindt de opening plaats van de expositie van de georganiseerde Masterclass voor amateurfotografen. Deze is volledig in het thema TILT!
gefotografeerd en ingericht.
Tenslotte kunnen alle amateurfotografen op zondag 26 september zelf aan de slag met
drie workshops of deelname aan een portfoliobespreking met professionele fotografen. Voor beide activiteiten is aanmelding per e-mail tot dinsdag 7 september mogelijk
via amateurweekend@bredaphoto.nl . Voor meer informatie over het amateurweekend en alle andere activiteiten in het kader van het fotofestival kan gekeken worden op
de internetpagina van BREDAPHOTO: www.bredaphoto.nl.

