


 

            
    

    

DierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaak    
 

 

De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 

 

Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,    

Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Beyers en WierckBeyers en WierckBeyers en WierckBeyers en Wierck    

    

Hengelsport , Hondensport en Vogelzaden. 

 

HondentrimsalonHondentrimsalonHondentrimsalonHondentrimsalon    Petra.Petra.Petra.Petra.    

    

Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.    

 

Donderdag nà 13.00 uur   Gesloten !Gesloten !Gesloten !Gesloten !    

    

    

Haagweg 210Haagweg 210Haagweg 210Haagweg 210    

                                                    4812 XE Breda4812 XE Breda4812 XE Breda4812 XE Breda    

076076076076    3031407303140730314073031407 

    

    

    

 



C.C.BredaC.C.BredaC.C.BredaC.C.Breda

Secr    : B.Brouwer 
E-mail : info@ccbreda.com

: www.ccbreda.com 

Krantje nr Krantje nr Krantje nr Krantje nr 4444            16161616    mei ’20mei ’20mei ’20mei ’20    

OpleervluchtOpleervluchtOpleervluchtOpleervlucht    
Afstand  
Vrachtprijs 
Inkorfdatum & tijd 
Afrekenen 
Bijzonderheden      

- WWWWeereereereertttt
- 65 km
- € 0.57 per duif
- Vrijdag 22 mei van 18.15 u. t/m 19.15 u.
- Achteraf zal dit op uw eerstvolgende briefje worden verrekend.
- Gezien het geringe aantal verwachte duiven is de inkorftijd korter dan
- gebruikelijk. 

Opleervlucht ???Opleervlucht ???Opleervlucht ???Opleervlucht ???    
Afstand  
Vrachtprijs 
Inkorfdatum & tijd 
Afrekenen 
Bijzonderheden      

- ItItItIttttterererervvvvoooooooorrrrtttt
- 90 km
- € 0.57 per duif
- Vrijdag 29 mei  voor de tijden houd de internet site in de gaten.
- Achteraf zal dit op uw eerstvolgende briefje worden verrekend.
- Omdat het nog onzeker en de vluchten onverwachts plots kunnen 
wijzigen

- adviseren wij u om de internet site te raadplegen voor de actuele situatie. 
Inleveren hoklijstenInleveren hoklijstenInleveren hoklijstenInleveren hoklijsten    

Nu het seizoen op punt staat te beginnen, deelt onze concoursleider mede dat er nog enkele 
liefhebbers zijn welke hun hoklijst nog niet hebben ingeleverd, mochten deze liefhebbers oude 
duiven willen gaan inkorven, verzoeken wij hen om hun hoklijst uiterlijk 23 mei ’2023 mei ’2023 mei ’2023 mei ’20 in te leveren, 
zodat we als vereniging alles gezamenlijk kunnen gaan insturen naar Brabant-2000. 

AfrekenenAfrekenenAfrekenenAfrekenen    

Omdat er bij het bestuur het verzoek is binnen gekomen met de vraag of het mogelijk is om vooraf 
een bedrag te betalen voor het afrekenen van de concoursgelden. 
Is besloten om diegene welke dit wensen de mogelijkheid te bieden. Let op !! niet via de bank maar 
cash bij Toon van Dijk, deze zal steeds het verschuldigde bedrag verwerken op uw briefje, op uw 
briefje kunt u dan zelf zien hoeveel er nog te besteden is. 



 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Auto niet Auto niet Auto niet Auto niet keren bij tuincentrum.keren bij tuincentrum.keren bij tuincentrum.keren bij tuincentrum.    
Van het naastgelegen tuincentrum hebben we het verzoek gekregen, om niet op zijn terrein    
de auto te keren, omdat er in de winkel dan steeds de bel afgaat. 

 
Internet siteInternet siteInternet siteInternet site    
    
Deze week is aan het menu het item SeizoenSeizoenSeizoenSeizoen toegevoegd, met als sub-item VluchtVluchtVluchtVlucht----InfoInfoInfoInfo    
hierop kunt u voortaan de lossingsberichten, tijden van afslaan, Meldingen, en de S-M-S service 
terug vinden. Verder is er bij de activiteiten, Lotto, de winnaars van de lotto toegevoegd. 
Mocht u verder nog ideeën hebben, wat u graag vermeld zou willen zien op de site, dan horen wij 
dat graag van u. 
  
Wedvluchten en kampioenschappenWedvluchten en kampioenschappenWedvluchten en kampioenschappenWedvluchten en kampioenschappen    
    
Omdat de situatie omtrent het beginnen van de wedvluchten, nog bijna dagelijks veranderd, en om 
vooraf duidelijkheid te verschaffen naar de leden toe vanaf welke vlucht we willen gaan concoursen 
met kampioenspunten, is besloten om in deze uitzonderlijke situatie Brabant-2000 te volgen, wat 
inhoud wanneer Brabant-2000 aangeeft officieel wedvluchten gaat organiseren met 
kampioenspunten, wij ook van start gaan met de officiële vluchten. Ter verduidelijking mocht 
vooraf alsnog een Strombeek of Nijvel b.v.b vervlogen worden dan tellen deze ook voor ons NIETNIETNIETNIET 
mee.  

    
    
    
De lotto loopt dit jaar van 28 maart t/m 19 september 2020, dat zijn in totaal 26 

weken. Het verschuldigde bedrag zal met de eerstvolgende inkorving op uw briefje worden 
verrekend. 
 
Winnaars Lotto :Winnaars Lotto :Winnaars Lotto :Winnaars Lotto :    
 
DatumDatumDatumDatum        ReservegetalReservegetalReservegetalReservegetal        Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1Winnaar Lotto 1        Winnaar Lotto 2Winnaar Lotto 2Winnaar Lotto 2Winnaar Lotto 2    
 
16-05            14141414             Jos Mol   Geen Winnaar             
       
             

    
    
Als we eenmaal officieel van start gaan met het seizoen starten we ook weer met het 
vervliegen van de dobbelsteen pot. Net als voorgaande jaren kunt u zich hiervoor 

opgeven bij Toon van Dijk. 
    
    



    

 

 

 

 

Cees Brekelmans 

 

Voor al uw bloemen, planten, 

 

bruids- en grafwerk 

 

                
 

Cees Brekelmans wenst alle duivenmelkers een goed seizoen toe.    

    

Hoek : Haagweg/Oranjeboomstraat - Breda 

  06-546 44 378 - Fax  076-522 79 77 
      

 

 

         Vleeshandel 

                 Piet Manders 

 

 
Reuth 2 Baarle-Nassau 

 

 

* Voor al uw soorten vlees 

* Ook voor het vullen van uw diepvries 

* Alles tegen concurrerende prijzen 

* En natuurlijk 1ste kwaliteit 

 

Wij zijn elke zaterdag geopend voor particulieren van 

09.00 t/m 14.00 uur. 

 013 507 89 81 

 

 

 

 

 
 

 Salmsalmstraat 14 

5175 CG Loon op Zand 

Duivensportprijzen 

 

 
 

Vera de Kruik 
 

 (0416) 361 775 

(06) 510 662 40 

  info@veradekruik.nl 

  www.veradekruik.nl/   
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Was voor vertrek
thuis de handen
met $rateÍ en zeep
(minimaal 20 sec.).
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Wacht in de auto.
Alleen na toe-
stemming van de
toezichthouder mag
het lokaal betreden
worden.

Desinfecteer handen
en handvatten {van
de manden) voor het

R
0

REGELS INKORVEN

Volg altijd de
aanwiizingen van de
toeziclrthouder op. @

,,' .'i\\ Íom op tijd (max.

it,l,Y j j l0 minuten Yoor
l.Y.i hetinkorÍmonent)\-" 

en verlaat direct dt
vereniging nadat de manden
en klok ziin ontvangen,

naar binnen gaan
wanneer vrachtduiven door de
lieÍhebber zelÍ in de veaend-
mand geplaatst mogen worden.

@k/

ilaximaal drie
personen in het
gebouw.

Reinig de manden

en klok thuis.

I

le hebt een van de volgende
(ook milde!) §ymptomen:
neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid oÍ loorts.

lemand in jouw huishouden
heeft koorts (vanaÍ de 38'C)
en/oÍ benauwdheidsklachten

NIET INKORVEN EN THUIS B LIJVE N

6àt hmand in iouw huishouden

Gd, ::rïi:rlJitsïifi li:
Tot 14 dagen na het laatste

contact* kun ie nog ziel worden. BlijÍ
thuis tot 14 dagen na het laatste contart*.

* > 15 minuten op minder dan l,5 meter aÍstand.

TOï SLOï
Wanneer de regels niet worden nageleefd, kan het bestuur cen lid (tijdelijk) de toegang

tot het verenigingsgebouïv ontzeggen of het lidmaatsrhap intrekken.
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Voerspecialist 

 

Multimix 

Broedbakken  

 

  Super Spoedniks 

Voor alle constateersystemen 3 & 4 gats 

Duivenmanden  

 

Openingstijden :  

Maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag van 

09.00 t/m 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 t/m 

15.30 uur  Woensdag Gesloten! 

http://www.patagoon.nl/ 

Duivenvoer 

Vliegmengeling: 25KG 

Super vliegmengeling: 25KG 

Vliegmengeling met getoaste soja: 

25KG 

Super popcorn mengeling: speciale 

mengeling  

met alleen popcorn mais 25KG 

Kweekmengeling: 25KG 

Kweek soja: 25KG 

Kweek excellent: met 1e klas 

cribsmais 25KG 

Super dieet mengeling: gebaseerd 

op paddy  

en fijne zaden 20KG 

Zoontjes dieetmengeling: 20KG 

Zuiveringsmengeling: 20KG 

Duivengerst Patagoon: 20KG 

Rui basis extra: 25KG 

Rui winter: 25KG 

Rui winter excellent: 25KG 

Junioren mengeling: zonder mais 

25KG 

Snoepzaad: 5/20KG 

Ultra light: Jonge duivenvoer 

gebroken mais 20KG 

Super zuivering: v/d Toor paddij 

basis 20KG 

Gerry plus patagoon: 20KG 

 
De Patagoon 
Rij- en Uitweg 12/A 
4171CN Herwijnen 
Telefoon 0418-582264 
 

 

 



Spreekuren maandag t/m vrijdag 12.30 – 

13.30 uur 

18.00 – 19.30 uur 

Verder volgens afspraak 

Let op: Het vrijdag avondspreekuur is komen 
te vervallen.

Dierenarts 

C.P.Timmers

Burg. Pastoorstraat 48 

4835 KG Breda 

(076) 565 09 60

 www.dierenartstimmers.nl 

Nieuwe Haagdijk 36 

4811 TE Breda 

Cafetaria 

Piet Schraven 

(076) 521 26 76

Openingstijden 

Woe/Za 12:30 - 24:00 

Zo 12.30 - 22:30

Nieuwe Haagdijk 12 

4811 TD Breda 

Op maandag zijn wij de gehele dag gesloten. De andere 

dagen van de week staan wij graag voor u klaar! 

 Ambachtelijke slagerij 

(076) 521 22 89

(076) 522 90 88

  www.slagerijkouwenberg.nl/  

Al sinds 1928 staat slagerij kouwenberg bekend om haar 

kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dagelijks staan wij voor 

u klaar met dagverse producten en dat proeft u!  



 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

                    Konijnenberg 2      

                 4815 EH Breda       

                 06-54217950    

____________________________________________________________________________________________ 

 

Openingstijden : 

  

Maandag: 08.30 uur - 17.30 uur 

Dinsdag: 08.30 uur - 17.30 uur 

Woensdag:  08.30 uur - 17.30 uur 

Donderdag: 08.30 uur - 17.15 uur 

Vrijdag: 08.30 uur - 17.30 uur 

Zaterdag: 9.30-12.30 uur  (alleen verkoop) 

Zondag zijn wij gesloten 

 

  

Adres:                                                          Telefoon:                                               E-Mail : 

Kalshoven 46                                               +31(0)76-5876239                       jckoumans@gmail.com 

4825 AM Breda 

 

 www.ajbroeders.nl  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                     Kantoorvakhandel 

             Benoist 
 (076) 521 21 64 

 benoistbreda@zonnet.nl 

 

Openingstijden 
Maandag gesloten 

Di/Vr 9:30 - 18:00 

Za 10.30 - 17:00 
 

   www.benoistkantoorvakhandel.nl  

 

 
 

Haagweg 32 

4814 GE Breda 
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