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Een zomer zonder barbecue is geen 
echte zomer. Barbecueën is één van 
de gezondste manieren qua bereiding 
van een heerlijke maaltijd, waarbij het 
sociale aspect zeker niet mag worden 
vergeten. Het echte zomergevoel ont-
staat dan ook als de barbecue van 
Keurslager Bert van Hees aan gaat.

Ruim 40 jaar geleden, na het afronden 
van de slagersvakopleiding, begon Bert 
als slager bij Keurslagerij Ottenheijm in 
Panningen, waar hij zich de fijne kneep-
jes van het slagersvak eigen maakte. Later 
werkte Bert nog jaren als chef-slager bij 

diverse grote supermarkten in de regio, 
tot hij overstapte naar Keurslagerij Hoe-
zen in Reuver. 15 jaar later nam Bert sa-
men met enkele collega’s het Tegelse fili-
aal met succes voor eigen rekening.

Na verbouwing van de winkel, nu al-
weer zeven jaar geleden, werkt Bert tot 
op heden samen met zijn personeel met 
veel passie en plezier aan het leveren van 
de beste kwaliteit om aan het predicaat 
‘Keurslager’ te voldoen. 

In de schaarse vrije tijd laat het catering-
vak Bert niet ongemoeid. Thuis in zijn 
geboorteplaats Leunen werkt Bert dan 
ook vaak tot in de late uurtjes door om 
zijn barbecuebuffetten tot in de puntjes 
te verzorgen. Door ook hier weer goede 
kwaliteit en service te leveren vormen te-
vreden klanten de basis van het bedrijf.

Dankzij de grote groei en uitbreiding van 
het bedrijf werd Bert ook genoodzaakt 
tot het gebruik van de moderne media. 
Hieruit ontstond ‘barbecueleunen.nl’ als 
onderdeel van Keurslager Bert van Hees. 
Via deze website kan men gemakkelijk 
en overzichtelijk een keuze maken uit 
diverse vakkundig samengestelde pak-
ketten. Door deze manier van werken is 
Bert dan ook in staat tot het leveren van 
een compleet verzorgde barbecue voor 
iedere gelegenheid.

Ondanks het in de wind slaan van zijn va-
ders advies, die hem als spoorman advi-

seerde ook bij het spoor te gaan werken, 
is Bert er toch in geslaagd om een bloei-
end en mooi bedrijf op te bouwen, waar-

in nog elke dag met veel plezier en pas-
sie voor het vak gewerkt wordt aan het 
leveren van de echte Keurslagerkwaliteit. 
,,Want je heet toch niet voor niets Keur-
slager”, sluit Bert het gesprek lachend af.

Keurslager Bert van Hees Tegelen:
Als het zonnetje schijnt gaat de barbecue aan

Keurslager Bert van Hees
Kerkstraat 73 

5931 NM Tegelen

Tel. 077-373 01 17
info@vanhees.keurslager.nl

info@barbecueleunen.nl

WWW.VANHEES.KEURSLAGER.NL
WWW.BARBECUELEUNEN.NL

Bert van Hees

Keurslager Bert van Hees is in staat tot het leveren van 
een compleet verzorgde barbecue voor iedere gelegenheid
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