
Krantje C.C.Breda 
Seizoen 2022 



 

            
    

    

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 22228888        5 November5 November5 November5 November        ’2’2’2’22222    

Tentoonstelling C.C.BredaTentoonstelling C.C.BredaTentoonstelling C.C.BredaTentoonstelling C.C.Breda    / Kampioenenhuldiging 2021/ Kampioenenhuldiging 2021/ Kampioenenhuldiging 2021/ Kampioenenhuldiging 2021    
    
In het weekend van 25-26 en 27 november organiseert onze vereniging hun jaarlijkse tentoonstelling. De 
afgelopen jaren heeft dit i.v.m de Corona niet plaats kunnen vinden. Laten we hopen dat het dit jaar wel 
kan doorgaan. Ook dit jaar weer heeft Dr Henk de Weerd zich bereid verklaard om het lokaal bij 
“Interpalomas Lofts” aan de Rijsbergseweg 300a hiervoor ter beschikking te stellen waarvoor wij hem 
hierbij hartelijk willen bedanken. 
 
Programma tentoonstellingsweekend :  
 

• Inleg € 7,50 per 4-tal  1 oude doffer, 1 oude duivin, 1 jonge doffer, 1 jonge duivin. 

• Vrijdag 25 november van 19.00 t/m 21.00 uur duiven inmanden. 

• Op zaterdag 26 november zullen de duiven gekeurd gaan worden.  

• Keurmeester Jan van Gils Oosterhout 

• Tentoonstelling bezichtigen op zondagmorgen 27 november zaal open vanaf 09.30 uur. 

• Op deze zondagmorgen zullen we tevens de kampioenen huldigen en de bordjes voor de 1e 
prijs winnaars  van 2021  uitreiken. 

• Aansluitend zullen we de prijzen voor de 1e prijs winnaars 2022 uitreiken. 

• Tevens zullen op deze morgen de gratis verdiende prijzen van het ploegenspel uitgereikt gaan 
worden. 

• I.v.m het drukke programma kunnen we de tijd van uitkorven niet vermelden, eerder uitkorven is 
dan ook niet mogelijk, en wij verzoeken de deelnemers vriendelijk hiermee rekening te houden.  

• Prijzen van de tentoonstelling zullen op 10 december worden uitgereikt. 
 
Kampioenen huldiging 2022 / FeestavondKampioenen huldiging 2022 / FeestavondKampioenen huldiging 2022 / FeestavondKampioenen huldiging 2022 / Feestavond    
    
Op zaterdag 10 december a.s organiseert onze vereniging hun jaarlijkse feestavond. Voorafgaand aan deze 
feestavond bieden wij u een warm/koud buffet aan wij vragen u zich hiervoor uiterlijk 27 november bij 
bovenstaand secretariaat op te geven. Deelnemers aan dit buffet vragen wij net als voorgaande jaren € 
10,00 p/p.  Opgeven Opgeven Opgeven Opgeven bbbbuffet t/m 27 november bij het secretariaat !!uffet t/m 27 november bij het secretariaat !!uffet t/m 27 november bij het secretariaat !!uffet t/m 27 november bij het secretariaat !!    
 
Programma feestavond : 
 

• Zaal open Rijsbergseweg 300a  om 18.00 uur. 

• Aanvang buffet om 18.30 uur. 

• Aanvang kampioenen huldiging 2022 om 20.00 uur. 

• Tevens zal er op deze avond 1 ronde loterij gehouden worden. 
 

 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Ook zal er op deze avond de geschonken bonnen worden verkocht. Op deze bonnen kan vanaf 26 
november worden voorgeboden bij “TOPPIGEONS” waarna de eindbiedingen op de feestavond zullen 
plaats vinden. 

 

BonnenverkoopBonnenverkoopBonnenverkoopBonnenverkoop    

 

Ook dit jaar weer hebben verschillende kampioenen zich bereid verklaard een bon te schenken t.b.v 
onze vereniging, waarvoor wij hun nog hartelijk willen bedanken. Zonder deze schenkingen kunnen 
we onze financiën enigszins op orde houden. 

Zoals eerder vermeld zullen deze bonnen via “TOPPIGEONS” worden aangeboden vanaf 26 
november 17.00 u. t/m 10 december 16.00 u. kan er online worden voorgeboden waarna de 
eindbiedingen op onze feestavond van 10 december gedaan kunnen worden. 

 

Geschonken bonnen : 

• Team de Weerd  Schenkt 1 jonge duif 2023  ( 24-02-2023 af te halen ) 

• Comb. T & T van Grinsven Schenkt 2 jonge duiven 2023 

• A.L.L. van Grinsven  Schenkt 1 jonge duif 2023 

• Bernard Brouwer  Schenkt 2 jonge duiven 2023 

• R. Kil    Schenkt 1 laat jong 2022 in overleg ( zie schenking ) 

• A. Timmers   Schenkt 1 jonge duif 2023 in overleg 

• Kasper Kool   Schenkt 1 jonge duif 2023 

• W. Colsen   Schenkt 2 jonge duiven 2023 

• C.Vergouwen   Schenkt koppel eieren 2023 

• Jan & Luca van Wanrooij Schenkt 1 jonge duif 2023 in overleg  

• A. Schoenmakers  Schenkt 1 jonge duif 2023 in overleg 

• Paul Couwenberg  Schenkt 1 jonge duif ( laat jong 2023 ) 

• Gert-Jan Beute   Schenkt 1 vroeg jong april 2023 of 2 late september 2023 in overleg 

 

Aanmelding nieuw lid :Aanmelding nieuw lid :Aanmelding nieuw lid :Aanmelding nieuw lid :    

C van Hoeckel  Bavelselaan 297  4834 TD Breda 

Bedankt als lid :Bedankt als lid :Bedankt als lid :Bedankt als lid :    

Wegens verhuizing van Prinsenbeek naar Dorst bedankt Kasper Kool. 
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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 

 

 

 
 

 

 

Website : w w w . c a f e t a r i a d e g u u s t . n l   
 

 

 

Duivensportprijzen 

 

 

 

Vera de Kruik 
 

Androneda 15        

    5175 VW  

Loon opZand 

(0416) 361 775 

(06) 510 662 40 

info@veradekruik.nl 

www.veradekruik.nl/ 



 

 
 

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 

 

 
 

 

 

 
 

Cafetaria 

Piet Schraven 
 

 

 

 

Nieuwe Haagdijk 36 

4811 TE Breda 

 

 (076) 521 26 76 

 

Openingstijden 

Woe/Za 12:30 - 24:00 

Zo 12.30 - 22:30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Website :  www.bakkerijlips.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assortiment 

Feesttaarten 

Uw feest is pas echt compleet met een mooie taart! Wij 
maken voor elke gelegenheid een taart naar uw wens. 
Slagroom-, vruchten-, appel-, chocolade- of 
marsepeintaart? Een bijzondere vulling? Het kan 
allemaal! We kunnen uw taart versieren met elke 
gewenste afbeelding of tekst. Zo hebt u altijd iets unieks 
in huis.Wanneer u zelf een taartidee heeft, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen. In overleg kan 
bijna alles gemaakt worden! Hiernaast vindt u al een 
aantal voorbeelden ter inspiratie. Nog veel meer 
taartideeÃ«n vindt u op onze Facebookpagina of in de 
voorbeeldboeken in onze winkel! 



 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

                    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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkerstraat 4,  Breda.  076Akkerstraat 4,  Breda.  076Akkerstraat 4,  Breda.  076Akkerstraat 4,  Breda.  076----5436503543650354365035436503    

Schoolstraat 17,  Reusel.  0497Schoolstraat 17,  Reusel.  0497Schoolstraat 17,  Reusel.  0497Schoolstraat 17,  Reusel.  0497----645022645022645022645022    

Zuiderhout 15, Oosterhout.  0162Zuiderhout 15, Oosterhout.  0162Zuiderhout 15, Oosterhout.  0162Zuiderhout 15, Oosterhout.  0162----748767748767748767748767    

Korte Wagenstraat 21a, Gilze.  0161Korte Wagenstraat 21a, Gilze.  0161Korte Wagenstraat 21a, Gilze.  0161Korte Wagenstraat 21a, Gilze.  0161----234498234498234498234498 



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 
 

 

 



Bouwbedrijf Dan 
Eigenaar : Daniël Godek 

Tel 06-50744922 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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