
Herberg Dn Bekker te Heesch 

 

 

Herberg Dn Bekker te Heesch 

Herberg Dn Bekker, met uitbaters Jan en Annie van 

der Heijden, bijna 51 jaar een begrip: een artikel in 

het Brabants Dagblad van 2 september. 

Krantenartikel Brabants Dagblad 2 sept 2019 

 

Archieffoto Mart van Der Heijden Nationaal 

arbiterstoernooi 

  

Herberg D'n Bekker in Heesch gaat over in andere handen 

 
HEESCH - Herberg D'n Bekker in Heesch krijgt een nieuwe toekomst. De familie Van der Heijden 

heeft de markante boerderij op de hoek van de Burgemeester Woltersstraat en de Vinkelsestraat 

verkocht aan ondernemer Adri Van den Akker in Heesch, bekend van de makelaardij in het dorp. 

Het artikel in het Brabants dagblad 

  

 

 

https://www.bd.nl/oss-e-o/karakteristieke-herberg-d-n-bekker-in-heesch-gaat-over-in-andere-handen~ada3ee8c/?fbclid=IwAR0dFJdHCP-YUQLvL6PQJDl8rqG2cp4fnkIiqd9O5kOKYGi9kFx18CsCVqk
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Algemeen/Den_Bekker_Screenshot_20190902-191148_Brabants_Dagblad_Krant.jpg


District Oss in het nieuws 
Aandacht op de website van KNBB Carambole en facebook KNBB en KNBB Carambole 

  
Het 19e open 3 - Banden toernooi van Cafe D`n Brouwer 
1e Halve finale 

Tines Mannes (8) – Adrie Vermeulen (8)    3  -  8  in 18 Beurten 

2e Halve finale 

Ad van Stiphout (14) – Antoon van de Brand (12)  14  - 10  in 24 beurten 

Finale 3-4 plaats 

Antoon van de Brand(12) – Tines Mannes(8)   12-  4 in 23 beurten 

Finale 1-2 plaats 

Ad van stiphout(21)- Adrie Vermeulen (12)      15 – 12 in 28 beurten 

   

 
V.l.n.r  Tines Mannes(4e) Ad v Stiphout (2e) Adrie Vermeulen (1e) Antoon v d Brand (3e) 

  

Drieband team Aardexpress genomineerd 

 

UDEN | Er kan vanaf vandaag gestemd worden op de 

sportman, sportvrouw en sportploeg van 2018 van de 

gemeente Uden. De genomineerden zijn bekend. 

In de categorie Sportploeg van het Jaar zijn genomineerd: 

Aardexpress (topteam Biljartcentrum Uden)  

Dit team is Nederlands Kampioen geworden in de eerste 

divisie driebanden groot. Door promotie naar de eredivisie 

zullen Europese topspelers het komende seizoen ook hun 

opwachting maken in Uden. 

G-zwemploeg Uden (gehandicapten) 

Zij behaalden tijdens de Nationale Special Olympics op de estafette goud en brons. 

DV Dance Action 

Zij werden op diverse onderdelen (vier keer) kampioen tijdens het Open Nederlandse 

Kampioenschap Garde- en Showdans. Daarnaast behaalden ze vijf EK startkaarten. 

Wie is jouw favoriet? Op woensdag 23 januari 2019, tijdens het sportgala, worden de winnaars 

bekendgemaakt. Stemmen op uw favorieten kan tot 31 december via www.uden.nl/sportgala. 

  

  

 

 

 

 

 

https://www.carambole.nl/nieuws/knbb-district-oss-heeft-nieuw-bestuur?fbclid=IwAR2v2mDqV_4tOtpO99IkUAQqKkX1HEwAeXKRSumWUyoz9yYwQCoCXlVAn8Q
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Driebanden/171203-205_Aardexpress_web.jpg


Riny en Koosje 50 jaar getrouwd. 

 

In de nieuwe biljartballen lazen we dat de snelste biljarter 

van Nederland, Riny Zwiers 50 jaar met zijn Koosje is 

getrouwd. Een felicitatie waard! 

Hierbij wil ik aanvullen dat "snelste" niet is overdreven, 

Riny is misschien wel de snelste ter wereld. In het 

verleden heeft hij menig arbiter tot wanhoop gedreven. 

Het is alweer enige jaren geleden dat in ons district 

arbiterscursussen werden georganiseerd. Riny was altijd 

bereid te assisteren als voorspeler. Op zijn ludieke wijze 

kon hij dat als geen ander. 

Namens district Oss van harte gefeliciteerd Koosje en 

Riny 

  

  

  Peter van Bommel in de Biljartballen 

 

 

Met een prachtige artikel over Peter van Bommel over zijn 

website bommeltje.nl o.a. de vraagbaak voor de biljarter. 

Verder staat in de Biljartballen het laatste nieuws op gebied 

van de biljartsport.  

Zeer aan te bevelen! 

Een citaat uit het artikel van Peter: 

Over zijn spelniveau is de biljartgoeroe duidelijk. 

“Door de website denken veel mensen dat ik een hele goede 

biljarter ben, maar helaas. Ik ben maar een doorsnee speler, 

met een bescheiden moyenne van net geen 2.00 gemiddeld. 

Wat ik tekort kom aan techniek, maak ik meest- al goed met 

mijn passie en plezier voor het spel.  

Ik heb vanaf 1980 bij diverse biljartclubs in en om Grave 

gespeeld en speel al zo’n 22 jaar met min of meer hetzelfde 

team in de competitie van KNBB district Oss, maar ik vind, 

het gezelligste district van Nederland” 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BommeltjeNL?fref=mentions
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Jubileum/Rini_en_Koosje_Zwiers.png
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Algemeen/Peter_van_Bommelkopie.jpg


Bommeltje.nl 20 jaar  

 

Bommeltje.nl de website van Peter van Bommel, bestaat 20 

jaar 

Bij biljartliefhebbers bekend door de vele en interessante 

informatie op gebied van biljarten. 

Een goede reden om Peter eens in het zonnetje te zetten:  

Proficiat Peter, op naar de vijf en twintig jaar! 

Bommeltje.nl staat al jaren prominent bij de links op deze 

website:   

 Zeer grote brand verwoest café D'n Dijk in Ravenstein 

 

RAVENSTEIN - Café-Zaal D'n Dijk in 

Ravenstein is in de nacht van donderdag op 

vrijdag volledig verwoest door een grote 

brand. Het vuur sloeg over naar een huis dat 

direct naast het café ligt. 

Link Omroep Brabant  + Link Klik nieuws 

Café Zaal 't Oventje 40 jaar 

Tinus En Trees Verstraten 40 jaar horecaondernemers van café-zaal-eetcafé 't Oventje in het 

Brabantse dorp Zeeland. Thuisbasis van o.a. BC Zeeland en Kersenboys met 2 matchtafels 

en 3 kleine biljarts. Uitgebreid artikel op pagina 26 in editie juni van De Biljart Ballen 

via  http://www.debiljartballen.nl/download.php?id=70&l=oost 

Omroep Brabant verslag  

KOT Ravenstein 70 jaar 

 

K.O.T. Ravenstein bestaat dit jaar 70 jaar. 

Op de foto ontbreken de clubleden :Jochum 

Verstegen , Theo en Marielle Markese , Theo 

v.d. Ven , Theo Fleuren en Jan Nabuurs. 

 

http://www.bommeltje.nl/website/
http://knbb-oss.nl/index.php/links
http://www.omroepbrabant.nl/?news/251074742/Zeer+grote+brand+verwoest+cafe+in+Ravenstein,+een+persoon+gewond.aspx
http://www.kliknieuws.nl/regio/oss/112/94664/grote-uitslaande-brand-bij-cafe-zaal-d-n-dijk
https://www.facebook.com/tinusentrees
http://www.debiljartballen.nl/download.php?id=70&l=oost
http://www.debiljartballen.nl/download.php?id=70&l=oost
http://www.omroepbrabant.nl/?video/101183662/UIitbaters+caf%C3%A9+t+Oventje+in+buurtschap+t+Oventje+Wij+zijn+al+40+jaar+altijd+open..aspx
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Links/Bommeltje.jpg
http://www.knbb-oss.nl/images/Foto/Jubileum/KOT_Ravenstein_70_jaar.jpg

