Thuis bij
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WELKOM THUIS BIJ DIENTJE

Dientje is al meer dan 87 jaar een begrip in Gemert. Het is een écht familiebedrijf waar momenteel de
4e generatie aan het roer staat. Dientje is authentiek, gezellig en persoonlijk. Je treft hier jong en oud
samen aan tafel. Je komt er eten & drinken, feesten, vergaderen of rouwen. Alles kan. Zie het maar als
de grootste huiskamer van Gemert. Want bij Dientje ben je altijd thuis.
Ruimte voor elke gelegenheid
Nu kom je lekker een hapje bij ons
eten. Maar bij Dientje is er ruimte
voor elke gelegenheid die je buiten
de deur organiseert. We beschikken
namelijk over 4 authentieke en sfeervolle zalen en een privé tuin met
terras. Geschikt voor groepen van
25 tot meer dan 200 personen.

Elke ruimte heeft zijn eigen sfeer en
aankleding en kan volledig naar wens
worden ingericht. Oftewel: wij hebben ruimte voor elke gelegenheid!
Rondje door de zaak
Ben je nieuwsgierig naar onze zalen
en wil je ze even bekijken? Je bent er
nu toch! Vraag het aan één van onze

Maar voor nu: geniet samen van je
verblijf bij Dientje!
Heb je tips? Laat het ons weten.
Met gastvrije groet,
Team Dientje

  ¤ 10,50 Lamsbout met jus van tijm

palingbitterbal | compote van
rode ui en crème fraîche

Rundercarpaccio

¤ 10,00 Diamanthaas (gegrild)
¤ 9,50

diverse slasoorten | kapper-appeltjes
honing-mosterd mayonaise | sud-sol-tomaat

Salade van champignons

Drie gevulde champignons

tagliatelle | groente | basilicum

Scharrelhoen

Soepen

Pikante gamba’s chimichurry

room | peterselie

¤ 17,00

Saté van de haas
friet | kroepoek | satésaus | atjar

¤ 5,00
¤ 5,00
¤ 5,00

Kies een voorgerecht, hoofdgerecht
en een dessert en geef zo invulling
aan een bijzondere avond.

Los te bestellen
en roomboter

¤ 3,50

Frietjes

¤ 2,50

Salade

¤ 2,50

Ovenaardappelen

¤ 3,00
¤ 3,00

Nagerechten
Scroppino

¤ 4,50

¤ 16,00 Coupe Dame Blanche

¤ 6,00

spaanse knoflookolie | friet | salade | brood

basilicum | olijfolie

Champignonsoep

¤ 16,50

risotto | groente | paprikajus

met kaascroutons

Pomodorisoep

¤ 17,00

Gebakken zalm

¤ 9,50

Stel uw eigen 3-gangen diner samen.

¤ 16,50 Verse groente

tagliatelle | tomaat-knoflooksaus

truffelmayonaise | Parmezaanse kaas
croutons

Zwitserse uiensoep

¤ 16,50

friet | salade | pepersaus

Geitenkaas salade

per persoon

¤ 18,00 Brood met tapenade

ovenaardappeltjes | groente op grootmoeders wijze | antiboise van tomaat

truffelmayonaise | Parmezaanse kaas
pijnboompitjes | een krokantje kaas

¤ 25,-

medewerkers; zij leiden je graag even
rond!

Voorgerechten Hoofdgerechten
Torentje van zalm

KEUZEMENU

vanille-ijs | warme chocoladesaus | slagroom

Coupe Romanoff

¤ 6,00

vanille-ijs | verse aardbeien
saus van aardbeien en slagroom

Gemarineerde ananas

¤ 6,50

met rood sorbetijs

Tiramisu/cappucino-ijs

¤ 7,00

Dientje’s pruverij van chocolade ¤ 7,50
deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch bereid worden

Dinerkaart van 17.00 uur tot 21.30 uur
Heb je een allergie? Meld het ons!

Een vereniging aan het woord

DE ONZE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP GEMERT
De Onze Lieve Vrouwe Broederschap is Gemerts oudste vereniging. Dat de
Broederschap reeds eeuwen bestaat en in ieder geval vóór het jaar veertienhonderd negenennegentig (1499) is opgericht blijkt uit een ondertekende
schepenakte van vijftien januari veertienhonderd negenennegentig! Uit stukken van de Heemkundekring kan worden opgemaakt dat de Broederschap zeer
waarschijnlijk al langer bestaat.

Verder zijn de auto-bedevaart met zonnebloemleden naar Kevelaer in augustus en
het bouwen en verzorgen van de buitenkerststal met levende dieren bij de Sint
Janskerk de belangrijkste ‘projecten’ die
de Broederschap uitvoert.

Wat doet de broederschap?
Het doel van de broederschap is van
oudsher het onderhouden van de devotie
tot Onze Lieve Vrouw, het beheer van het
broederschapaltaar en het organiseren
van twee processies: de sacramentsprocessie en de nog steeds bestaande processie naar Handel.

Hoe is de vereniging opgebouwd?
Het ledenaantal schommelt zo rond de 35
en bestaat alleen uit mannen. Daaruit is
een bestuur gevormd met de President als
voorzitter. Hij wordt ondersteund door de
vice-president, secretaris, penningmeester
en een commissaris. Elk jaar verwelkomen
wij tijdens de jaarlijkse Teerdag (feestdag)
in oktober een nieuwe ‘Deken’ die door de
leden gekozen wordt. Het ene jaar komt
deze persoon uit de agrarische sector, het
andere jaar uit de burgermaatschappij. Het

De belangrijkste taak tegenwoordig is
de jaarlijkse bedevaart naar Handel op
Hemelvaartsdag. In Gemert bestaat al
eeuwen een bijzondere devotie voor Maria.
Het kerkdorp Handel is waarschijnlijk de
oudste Maria-bedevaartplaats van Brabant. Ieder jaar trekken ook uit Gemert de
bedevaartgangers in processie hier naar
toe. Al eeuwen (meer dan 500 jaar) wordt
die processie door de Onze Lieve Vrouwe
Broederschap georganiseerd.

al 50 jaar veel gevraagd voor allerlei gelegenheden. De bedevaarten naar het Handels Lieve Vrouwke zijn door de eeuwen
altijd voortgezet, maar het animo voor
deelname schommelde met tijden. Ook
tegenwoordig is de belangstelling voor
deelname niet zo groot als gedurende de
jaren 50. Toch willen we deze waardevolle
traditie in stand houden. Als Onze Lieve
Vrouwe Broederschap blijven we zoeken
naar mogelijkheden om aan deze processie een zinvolle invulling te geven.

lidmaatschap van de vereniging is levenslang, ook de partners van onze leden zijn
lid voor het leven.
De Onze Lieve Vrouwe Broederschap en Dientje
Uit zoektocht in de archieven van de
Heemkundekring konden we helaas geen
bewijzen vinden sinds wanneer wij als vereniging gevestigd zijn bij Dientje (voorheen
Hotel de Kroon). Hotel de Kroon is in 1880
gebouw, we gaan er vooralsnog vanuit dat
al voor 1929 sprake kan zijn van bijeenkomsten in het pand aan de Kerkstraat 9. De
Broederschap hield en houdt nog steeds
bij Dientje haar reguliere vergaderingen,
jaarvergadering, viering van jubilea, koffietafel van de nieuwe Deken en de teerdag
in oktober. En…al die jaren steeds met het
warme gevoel van ‘thuis’ zijn.

Bij deze processies wordt de medewerking verleend door oudste verenigingen
2 en 3 van Gemert: het gilde van Sint
Antonius & Sint-Sebastianus en het Sint
Jorisgilde. Tijdens de Heilige Mis
verzorgt het Herenkoor
van de St. Jan meestal de
Latijnse gezangen en de
Marialiedjes. Dit jaar
wordt dit verzorgd door
Les Petites Chanteurs.
Een koor met volwassenen
en kinderen begeleidt door
een eigen combo, zij worden

BEKEND BIJ DIENTJE: CHRIS VAN DEN ELSEN

Elk kwartaal laten wij een
bekende Gemertse persoon aan
het woord. Hij of zij verteld
wat over zichzelf én over zijn
ervaringen met oma Dientje en
de zaak Dientje.

Hallo! Ik ben Chris van den Elsen, 54 jaar
oud en geboren en getogen in Gemert.
Samen met mijn vrouw heb ik tot eind
2007 tuincentrum ‘De Paashoef’ gehad.
Hierna hebben we ons hoveniersbedrijf en
rotsplantenkwekerij voortgezet. In 2014 is
het hoveniersbedrijf overgenomen en ben
ik doorgegaan met rotsplantenkwekerij
De Oeverlanden. Mijn vrouw en ik zetten
ons altijd met hart en ziel in voor ons
bedrijf. We hebben een breed assortiment
met rotsplanten verzameld, waar we trots
op zijn! Het kweken van rotsplanten is al
jaren mijn grootste hobby. Mijn vrouw is
daarnaast weer in de zorg gaan werken,
omdat ze het leuk vindt en ze er de kans
voor kreeg. Samen hebben we 3 kinderen:
een zoon en twee dochters.
Ik houd van een gezellig potje kaarten
met vrienden. Daarnaast volg ik graag alle
voetbalwedstrijden op tv en ben ik vele
jaren met groot plezier naar PSV geweest.

Wat kun je vertellen over Dientje?
Ik herrinner mij ‘oma Dientje’ als een
vrolijk, vriendelijk persoon met een warm
hart. Verder heb ik mooie herinneringen
aan de zaak Dientje. Bijvoorbeeld de vrijgezellenfeesten die we daar vierden, het
motto was altijd: ‘What happens at Dientje
stays at Dientje’.
Met de carnavalsdagen hadden we altijd
veel plezier. Op die avonden stonden er
vaak meerdere bladen bier tegelijk op
onze tafel! Ook bij de nieuwjaarsrecepties
waren wij altijd graag van de partij omdat
we er vaak veel gezellige Gemertenaren
tegen kwamen. Dan nog niet te vergeten
de verschillende trouwpartijen die altijd
goed verzorgd waren. Kortom vele mooie
herinneringen zijn ontstaan bij Dientje.
Waarvoor kom je nu bij Dientje?
Onze clubbijeenkomst van de Rotary vindt
iedere woensdagavond plaats bij Dientje.

Met de carnaval ben ik er regelmatig te
vinden, samen met de Hôge Road. Ook
met Onze-Lieve-Vrouwebroeders kom ik
hier regelmatig. Verder ben ik lid van het
kruidengenootschap en brengen we hier al
enkele jaren kruidenbakken.
Chris en het Gemertse
Een van de vele mooie herinneringen en
belevingen aan Gemert als dorp zijn de
kermissen. Hier kwam ik vaak met mijn
vrienden voor een gezellige dag of avond.
Ook heb ik mijn vrouw leren kennen in
Gemert met de carnaval bij Dientje.
Momenteel ben ik lid bij meerdere verenigingen waaronder De Rotary Club,
Onze-Lieve-Vrouwebroeders, het kruidengenootschap en de Hôge Raad. Ik vind
het fijn om mijn steentje bij te dragen
aan deze Gemertse verenigingen. Ik ga er
altijd met veel plezier heen en kom ook
altijd met veel plezier weer thuis.

LEUK DAT JE BIJ DIENTJE BENT!
In het kort een stukje ontstaan en voorzetting van Dientje. In 2006
ben ik (Jan Wijn) deze horecazaak gaan uitbaten. Ik doopte de naam
van ‘De Kroon’ om naar ‘Dientje’. De naam van mijn oma die jarenlang
deze horecazaak heeft gerund. Mijn oma Dientje, was een allemansvrouw, zij was geliefd in heel Gemert. Uit eerbied voor mijn oma die
zo veel voor deze zaak en voor Gemert heeft betekend, heb ik de zaak
Dientje genoemd.
Een korte geschiedenis
In 1946 trouwde mijn opa Jan met
Everdina (Dientje) Rooijmans. Mijn
opa runde deze zaak, die toen nog
‘Hotel De Kroon’ heette. Helaas
kwam hij in 1955 op jonge leeftijd te
overlijden, waarna mijn oma Dientje
samen met haar rechterhand Marietje
Bevers ‘Hotel De Kroon’ voortzette.
Dientje werd hét gezicht van Hotel De
Kroon. Een begrip in heel Gemert.
Hoe het nu gaat
Vanaf 2008 is mijn vrouw, Mariëlle
Schoenmakers, mijn rechterhand
geworden bij Dientje. Zij zorgt voor
het reilen en zeilen achter de schermen. En ik zorg voor de gastvrijheid
vóór de schermen, om je een optimale
beleving te geven bij Dientje.

je altijd welkom bent. We staan van
oudsher bekend, om een dorps en persoonlijk karakter. Hier zijn we trots
op en dit zetten we voort.
Midden in de Gemertse samenleving
Naast onze horeca- en feestmogelijkheden leveren wij ook nog een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Wij
herbergen door-de-week zo’n 25 lokale verenigingen bij Dientje! Wij zijn er
trots op, om aan deze verenigingen
een ruimte beschikbaar te stellen

zodat zij kunnen repeteren, spelen,
vergaderen enz. Daarnaast vinden wij
het ontzettend leuk om samen met de
verenigingen iets te organiseren wat
weer een gezellig samen-zijn oplevert
voor de Gemertse gemeenschap. Zo
helpen we elkaar, en zo helpen we
Gemert.
Mijn oma, had een maatschappelijke
functie in Gemert. Dat houden wij in
ere, door iedereen een warm welkom
te heten en samen te kijken wat we
voor Gemert kunnen betekenen.
Voor nu, wensen we je een heerlijk
en een gezellige beleving bij Dientje
toe. Onze vriendelijke collega’s zullen
er alles aan doen, om jou een fijn
moment van samen-zijn bij Dientje te
bezorgen.

ANEKDOTE
‘N VERSTOORDE NACHTRUST...
In het begin van de nacht na sluitingstijd,
we lagen al op bed, kwam Dientje naar mij
toe. Ze hoorde stemmen beneden. En dat kon
niet, zei ze. Ze had alles afgesloten en donker
gemaakt.
Wij samen, hand-in-hand, toch wel angstig
en zachtjes de trap af, maar onder aan de
trap werd het ons wel duidelijk. De stemmen
kwamen uit de eetzaal en die stemmen
kwamen ons allebei wel bekend voor...

Het interieur is veranderd, maar de
sfeer zeker niet. Ons doel is dat je je
snel thuis voelt in een gemoedelijke
ambiance, want dat was ook de sfeer
die oma Dientje wist te realiseren.
Het ontmoeten en samen-zijn van
mensen staat centraal. Bij Dientje
kan jong en oud zich thuis voelen,
het is een plek voor iedereen, waar

Dus wij erop af. Na het openen van de deur
zaten er twee vaste klanten aan een drankje.
Het eerste wat ze zeiden was: ‘Ha Dientje,
luste ôk een borreltje? Komt er bij zitten’.
Ze hadden de fles al op tafel staan. Wat bleek,
Dientje had ze ingesloten en ze hadden zelf
voor een drankje gezorgd.
Marietje

25 JAAR GETROUWD
Vol trots, geluk en tevredenheid kijken wij terug op ons 25 jarig huwelijks
feest. Een gelegenheid waarvan we vooraf wisten dat we dat graag met onze
kinderen Tim en Niels, familie, vrienden en collega’s wilden vieren.
Maar hoe?
25 jaar geleden hebben we ons huwelijk op
traditionele wijze gevierd. Eigenlijk vierde
iedereen het ongeveer hetzelfde, dat was
toen eenmaal zo. Tegenwoordig is er veel

meer mogelijk, bijna alles kan. Klein of
groots? Veel genodigden of juist met een
selecte groep? Met of zonder muziek en
vervolgens: wat voor muziek? In een zaal of

thuis? Al die mogelijkheden zijn ontzettend fijn, maar ook erg lastig! Hoe willen
wij het vieren?
Natuurlijk hadden we eigen ideeën… Een
écht feest moest het worden, met muziek,
hapjes en drankjes én de mogelijkheid om
te dansen. Met een groep van ongeveer
110 mensen, moest het toch ‘intiem’ en
gezellig zijn.
Omdat de meeste van onze gasten bij
ons in de buurt wonen, hebben we in de
Mortel en omstreken rondgekeken voor
een locatie. Welke zaal past het beste bij
onze feestwensen? Wat is er mogelijk?
Bij ‘Dientje’ voelden we ons meteen
welkom, het klikte. Onze ideeën blijken
mogelijk én Jan heeft goede tips! Onze
zoons mochten de zaal zelf mee opsieren
met ballonnen en slingers. En we kozen
zelf onze DJ uit.
In overleg zijn we tot een mooi menu van
hapjes gekomen, die tijdens het feest
werden rondgebracht, gewoon op de dansvloer of aan de tafels. Ook met betrekking
tot het schenken van drankjes zijn persoonlijke wensen mogelijk. Precies wat bij ons

gezelschap past. Afhalen aan de bar mag,
maar ook wordt het aan de tafels gebracht.
De zaalindeling hebben we in overleg opgesteld, zodat de ouderen een makkelijke
stoel hebben én alles kunnen zien. Verder
veel hangtafels voor de andere gasten.
Lekker ruim opgezet, zodat er volop ruimte
is om te swingen! Dit feest moest wel
slagen!
En gelukkig is dat perfect gelukt! ‘Dientje’
had gezorgd voor leuk en vlot personeel,
die prima aanvoelden wat voor mensen
wij en onze gasten zijn. Het personeel was
attent, vriendelijk en vrolijk. Van de warme
en koude hapjes werd heerlijk gegeten.
De zaal had ruimte genoeg, maar voelde
niet te groot aan. De ouderen hadden een
fijne stoel en goed overzicht op het feestgedruis. Het was ECHT FEEST!
Kortom: wij, maar ook onze familie,
vrienden en collega’s, kijken terug op een
schitterende avond. Op naar ons volgende
jubileum!
Groetjes uit De Mortel,
John en Marleen Manders.

DIENTJE ACHTER
DIENTJE, GEWORTELD IN DE
GEMERTSE DORPSSAMENLEVING DE BAR
(omstreeks 1950)

Het echte, oerdegelijke dorpscafé is als de veilige
bedstee in het ouderlijk huis. Het biedt geborgenheid, warmte en het ons-kent-ons gevoel waar wij
allemaal bij tijd en wijle behoefte aan hebben.
Zulke etablissementen
kunnen een legendarische
status bereiken, zoals herberg ‘De Verkeerde Werelt’
in Deurne, met als uithang
bord een omgekeerde
wereld, in 1651 door Otto de
Visschere gebouwd. Deze
druistige, schavuitachtige

kastelein werd later de
schout van Gemert, had met
alles en iedereen ruzie en
heeft hier in de K
 erkstraat
gewoond. Of neem de
typische dorpsherberg ‘In ‘t Misverstand’,
beschreven in het gelijk
namige boek van de legen-

darische Brabantse schrijver
Antoon Coolen, waar de
stamgasten, verschillend
van aard en maatschappelijke status, gezamenlijk de
oude b
 ekoringen van het
Brabantse dorpsleven prijzen en zich voor even bevrijd
voelen van de druk die het
dagelijks leven vaak met zich
meebrengt. De dorpse sfeer
van elkaar ontmoeten en bijpraten, dát was en is ook des
‘Dientjes’. Dan hebben we

het over het café én we hebben het over ons aller oma
Dientje. Ze zou afgelopen
jaar honderd jaar g
 eworden
zijn. Haar man Jan Wijn
stierf jong, waardoor Dientje
voor de zware taak werd gesteld om haar vijf jongens op
te voeden en tegelijkertijd
de zaak, toen hotel De Kroon
geheten, in goede banen te
leiden. Och, eigenlijk werd
Dientje zo’n beetje de moeder van iedereen die in het
café kwam. De sfeer die dat
met zich meebracht, zweeft
nog steeds tussen deze oude
muren. Gecombineerd met
het uitbundige verenigingsleven dat hier in allerlei vormen een uitvalsbasis heeft,
is dit pand al heel lang, ruim
honderdvijfenzeventig jaar,
een centraal en markant ontmoetingspunt in de aloude
Gemertse Straot.
Simon van Wetten,
dorpschroniqueur
Heemkundekring
‘De Kommanderij Gemert’

Lunchkaart
Dientje’s 12 uurtje

wit of bruin brood | twee kroketten

¤ 10,50

pomodori soepje | huzarensalade
kroket | gebakken ei | ham | kaas | brood

Salades
Geitenkaas salade

Soepen
Zwitserse-uiensoep

Ben je 10 jaar of jonger? Stel dan je
eigen driegangen menu samen.
Clubsandwich
¤ 9,50
Kies een voorgerecht, hoofdgerecht
kruidenroomkaas | kip | komkommer | tomaat
ei | spek | cocktailsaus | mini puntzak friet
¤ 9,50
en een nagerecht.

¤ 9,50 Uitsmijter
drie gebakken eieren | wit of bruin brood
naar keuze ham en/of kaas

Dientje’s uitsmijter

¤ 5,00

drie gebakken eieren | wit of bruin brood
ham en/of kaas | ui | spek | champignons

met kaascroutons

Pomodorisoep

¤ 5,00 Gebak & IJs

Appelgebak met slagroom

basilicum | olijfolie

Champignonsoep

¤ 5,00 Gebak van de week

room | peterselie

Brood
Stokbroodje gezond

Coupe Dame Blanche

deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch bereid worden

¤ 9,50

Voorgerechten
Tomatensoep
¤ 8,00 Kipcocktail

¤ 7,50 Coupe Romanoff
vanille-ijs | verse aardbeien
saus van aardbeien en slagroom

¤ 3,25
¤ 3,50

Hoofdgerechten
¤ 10,50 Pasta Bolognese
Mini-hambugers met friet
Saté met friet
Vissticks met friet
¤ 3,50 Snackspies, frikandel
¤ 3,50 of kroket met friet

¤ 5,50
¤ 5,50
¤ 5,50
¤ 5,50
¤ 5,50

¤ 6,00 Nagerechten

vanille-ijs | warme chocoladesaus | slagroom

hame | kaas | rauwkost | ei | tomaat | komkommer

Kindermenu

royaal belegde tosti | twee schijfjes ananas

gerookte zalm | rode ui | tomaat
kruidenmayonaise

truffelmayonaise | parmezaanse kaas
croutons

¤ 6,50

Tosti Hawaï

¤ 9,50 Scandinavische clubsandwich

diverse slasoorten | kapper-appeltjes
honing-mosterd mayonaise | sud-sol-tomaat

Salade van champignons

¤ 8,50

Bourgondische kroketten

Dientje voor gasten
wachtwoord: welkombijdientje

Vanille ijs (2 bolletjes)
¤ 6,00 Verrassings-ijs

¤ 2,75
¤ 2,75

Lunchkaart tot 16.00 uur
Heb je een allergie? Meld het ons!

