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Agnes Oomen en de Bredase kermis 1925
 
Door Joep Peeters
 
Het is de laatste dag van de Bredase Kermis, zondag 25 oktober 1925. Na de kerk is Agnes van huis gegaan. Ze woont met haar broer Pierre en
moeder Johanna boven de kruidenierswinkel op de hoek van de Boschstraat en de Pasbaan. Moeder Oomen was kruidenierster, maar heeft nu de
winkel verhuurd. Agnes werkt op het kantoor van de Teolin in de Ginnekenstraat, tegenover de Ginnekenstraatse Kerk. Vorige week is ze met haar
vriendin Cor Gouverneur naar het Groot Luxor Theater bij  haar tegenover geweest. Toen draaide er ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ met Lon
Chaney en als extra ‘Blijf liever gezond’ met Harold Lloyd.

Lees verder

Nieuws

Cultuurnacht 2016 -
Speuren voor en door jong en
oud langs skeletten bij
Archeologisch Centrum Breda
op vrijdag 22 januari.

MOTI Monumentaal -
Ontdek de geschiedenis aan de
hand van historische foto’s en
archeologische vondsten in
MOTI Café.

Houtvondsten Eikberg
onderzocht door
houtspecialist - Onderzoek
naar soort object, houtsoort en
datering.

Middeleeuwse sporen
langs Rath Verleghstraat -
Deze week is een archeologisch
rapport verschenen over het
onderzoek aan de Rath
Verleghstraat.

Straatnamen Blookweg,
Elshoutweg en Trekpad nu
officieel - De drie straatnamen
zijn nu formeel vastgelegd door
gemeente Breda.

IJzertijdvondsten in Bavel
- Bij proefsleuvenonderzoek aan
de Kloosterstraat zijn
archeologische resten
aangetroffen.

Op grote voet in Breda -
Tijdens een opgraving in 1994 in
de Nieuwstraat werd een bijna
complete lederen schoen
gevonden.

Middeleeuwen op de Dreef
- Bij vervolgonderzoek zijn
paalsporen van het eerder
aangetroffen gebouw in beeld
gekomen.

Straatnaam
Procureursdreef hersteld -
Na een tijdlang naamloos te zijn
geweest heeft de dreef nu zijn
oude naam weer terug.

Agenda

Permanente expositie / De Stercke Stadt Breda / Breda's
Museum
Breda in de Tachtigjarige Oorlog in beeld gebracht met o.a. een groot model
van het Turfschip van Breda met bemanning, maquettes van het kasteel van
Breda en de vestingstad, belegeringskaarten, schilderijen, tekeningen en
wapens.

Cultuurnacht Breda 2016 / Vrijdag 22 januari 2016 /
Archeologisch Centrum
Een speurtocht door het hele pand voor jong en oud(er). Langs de skeletten bij
Archeologie, door de kelders van het Archief en naar de topstukken van
Breda’s Museum. Geopend van 19.00 uur tot en met 00.00 uur.

MOTI Monumentaal / Tot en met 22 januari 2016 /  MOTI CAFE
Team Erfgoed Breda heeft met MOTI een mini-expositie gerealiseerd waarin de
geschiedenis van de locatie van het museum wordt verteld, op basis van
archeologisch onderzoek. Geopend dinsdag t/m zondag. Vrije entree.

Terug naar de fabriek / Tot 13 december / Princenhaags
Museum
De tentoonstelling geeft een kijkje in de keuken van de Princenhaagse
industrieën met o.a. een reclamefilmpje van de Etna uit 1929, vele foto’s en
producten uit fabrieken en de, Peugeot 201 met Bugatti motor.

125 variaties op Van Gogh / Tot en met 24 januari 2016 /
Breda's Museum
De top-125 werken uit de Van Gogh Schilderwedstrijd. De wereldberoemde
schilder inspireert al 125 jaar kunstenaars uit alle windstreken. Een schat aan
variaties, interpretaties, eigentijdse vertalingen en verschillende stijlen.
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