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Mogelijkheden
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Cultureel Centrum de Pas
CCdePas

De Pas, waar zaken en plezier perfect passen!
Op nog geen 5 minuten van de A50 en op steenworp afstand van steden als
’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Oss vindt u een evenementencentrum met ongekende
mogelijkheden. Maar liefst 2100 m2 groot biedt deze stijlvolle accommodatie ruimte aan alle
mogelijke bijeenkomsten.
Tijdens de ontvangst in de centrale foyer ziet u reeds de vele mogelijkheden. Vanuit de foyer
heeft u toegang tot de diverse zalen waaronder de fraaie theaterzaal met 428 zitplaatsen, de
Missezaal, het café en een aantal multifunctionele zalen. Het is geheel of in delen te huur
voor workshops, bedrijfsbijeenkomsten, conferenties, seminars, jaarvergaderingen,
concerten, diners, recepties, condoleances of speciale bijeenkomsten van 5 – 1200
personen.
Daarnaast staat de organisatie van de Pas voor uitstekend gastheerschap, flexibiliteit,
creativiteit en aandacht; de gast moet zich thuis voelen in onze omgeving.
U heeft één aanspreekpunt voor al uw wensen.
In deze brochure treft u de informatie om een veelzijdigheid aan bijeenkomsten te
organiseren. In deze informatiemap wordt enkel uitgegaan van standaard arrangementen.
Indien u speciale wensen heeft, zijn wij altijd bereid om met u mee te denken en uw
bijeenkomst op maat te verzorgen.
Wij willen u van harte uitnodigen om bij ons te informeren naar de mogelijkheden om uw
bijeenkomsten te verzorgen. U kunt bellen voor meer informatie of een afspraak maken met
Marinda Vos of Astrid de Goeij. Telefoonnummer 0412-451634. Per e-mail kunt u informatie
verkrijgen via info@de-pas.nl of ga naar www.de-pas.nl
Met veel plezier stellen wij onze creativiteit in dienst van de opdrachtgever, samen maken we
er een bijeenkomst van om nooit te vergeten.

De Pas, de plek waar zaken doen een feest wordt!

De Mogelijkheden
Voor de diverse bijeenkomsten beschikt de Pas over verschillende zalen met een capaciteit
van 5 tot 1200 personen. De multifunctionele theaterzaal beschikt over een telescooptribune
die in combinatie met het balkon geschikt is voor 428 personen en is voorzien van een
professionele licht en geluidsinstallatie.
Daarnaast zijn er op de eerste verdieping 4 kleinere zalen voor vergaderingen en trainingen
met een capaciteit van 6 tot 30 personen. Deze zalen zijn via de trap of met de lift
bereikbaar. Alle vergaderzalen zijn voorzien van telefoon- en breedband data aansluitingen
evenals draadloos internetverbinding.
De benodigde vergaderapparatuur, zoals beamer, microfoon, flip-over e.d. zijn separaat te
reserveren.
Tevens is het gehele pand voorzien van een moderne klimaatbeheersing zodat we er altijd
voor kunnen zorgen dat de ideale temperatuur en luchtvochtigheid in uw gereserveerde
ruimte heerst.

Overzicht zaalcapaciteit per zaal, per opstelling

Zaal
Opstelling
Travee A
Travee B
Podium
Travee A + B
Hooizolder
De Misse
Creapas
D'n Herd
Goeikamer
Deel
Dorsvloer
Geut
Cultuurcafe
Balletzaal

m2
240
176
126
416
176
152
30
192
55
46
36
22
375
160

U-vorm Cabaret Carre
50
160
40
100
nvt
nvt
70
300
40
80
30
80
nvt
nvt
35
50
nvt
nvt
16
40
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Blok
60
50
nvt
80
80
40
nvt
40
nvt
20
nvt
nvt
nvt
nvt

Theater Plenair Prijs per dagdeel
60 204/300
275
€ 184,00
50
140
225
€ 133,00
nvt
nvt
nvt
€ 153,00
80
500
500
€ 317,00
80
100
nvt
€ 133,00
40
100
120
€ 123,00
15
nvt
nvt
€ 26,00
40
80
100
€ 118,00
28
nvt
nvt
€ 36,00
20
50
40
€ 33,00
16
nvt
nvt
€ 28,00
10
nvt
nvt
€ 19,00
nvt
nvt
300 openbare ruimte
nvt
nvt
nvt
€ 123,00

Vergader arrangementen
Inclusief zaalhuur/ gebruik van flipover, inclusief b.t.w.

Vergader arrangement Loosbroek, 4 uur





€ 9,50 per persoon

Bij aankomst koffie en thee met cake
Onbeperkt ijswater
Onbeperkt koffie en thee
Koekjes, mintjes

Vergader arrangement Vorstenbosch, 8 uur

€ 26,50 per persoon

Ochtendsessie
 Bij aankomst koffie en thee met cake
 Onbeperkt ijswater
 Onbeperkt koffie en thee
 Koekjes, mintjes
Lunch
 Heldere groentebouillon
 Luxe pistolets belegd met: diverse luxe kaas-, vleeswaren en gegarneerd met slasoorten
 Zacht broodje belegd met een vleeskroket
 Koffie, thee, melk en Jus d’orange
 Vers fruit
Middagsessie
 Onbeperkt ijswater
 Onbeperkt koffie en thee
 Koekjes, mintjes

Vergader arrangement Nistelrode, 12 uur

€ 49,50 per persoon

Ochtendsessie
 Bij aankomst koffie en thee met cake
 Onbeperkt ijswater
 Onbeperkt koffie en thee
 Koekjes, mintjes
Lunch

Luxe broodjes belegd met: diverse luxe kaas-, vleeswaren en gegarneerd met slasoorten

Zacht broodje belegd met een vleeskroket

Koffie, thee, melk en jus d’orange

Vers fruit
Middagsessie
 Onbeperkt ijswater
 Onbeperkt koffie en thee
 Koekjes, mintjes
Diner
Uitgeserveerd 3 gangen menu, excl. drankjes:
 Soep
 Hoofdgerecht
 Nagerecht

Lunch arrangementen

Lunch arrangement Heesch

€ 11,50 per persoon



Soep van de dag



Luxe belegde broodjes met boter gesmeerd



Belegd met: diverse luxe kaas, vleeswaren en gegarneerd met slasoorten



Koffie, thee, melk

Lunch arrangement Heeswijk

€ 13,50 per persoon



Soep van de dag



Luxe belegde broodjes met boter gesmeerd



Belegd met: diverse luxe kaas, vleeswaren en gegarneerd met slasoorten



Vleeskroket geserveerd met zacht broodje



Koffie, thee, melk en jus d’orange

Lunch arrangement Dinther

€ 15,50 per persoon



Soep van de dag



Luxe belegde broodjes



Belegd met: diverse luxe kaas, vleeswaren en gegarneerd met slasoorten



Luxe belegde sandwiches



Belegd met: luxe vlees, vis en kaassoorten



Rundvlees kroket geserveerd met een zacht broodje



Koffie, thee, en melk



Verschillende verse vruchtensappen

Tevens is er de mogelijkheid om van onze lunchkaart te bestellen.

Zo komt u bij de Pas:
De Misse 4, 5384 BZ Heesch
(T)
0412 -45 16 34
(E)
info@de-pas.nl
(I)
www.de-pas.nl
Vanaf ‘s-Hertogenbosch
Neem op de A59 de afslag Oss (afslag 52).
Aan het einde van de afslag links richting Heesch.
Neem de 2e afslag op de rotonde
Bij de volgende rotonde 2e afslag nemen.
Bij de fontein de weg naar rechts volgen.
Na 50 meter is aan de linkerkant een grote parkeerplaats waaraan de Pas is gevestigd.
Vanaf Veghel
Neem op de A50 de afslag Nistelrode.
Neem de 2e afslag op de rotonde.
Bij verkeerslichten rechtdoor.
Neem de 1e afslag op de rotonde.
Bij verkeerslichten rechtdoor.
Neem de 1e afslag Links.
Weg blijven volgen.
Na 300 meter is aan de rechterkant een grote parkeerplaats waaraan de Pas is gevestigd.
Vanaf Nijmegen
De A50 gaat over op de A59.
Op de A59 neemt u de afslag Oss oost (afslag 53).
Aan het einde van de afslag links richting Heesch.
Bij verkeerslichten rechts richting Heesch.
Neem de 2e afslag op de rotonde.
Bij de volgende rotonde de 3e afslag nemen.
Neem de eerstvolgende weg rechts.
Na 3000 meter is aan de rechterkant een grote parkeerplaats waaraan de Pas is gevestigd.
Parkeren
U vindt voor Cultureel Centrum de Pas gratis parkeergelegenheid voor circa 200 auto’s.
Tevens aan ’t Dorp (tussen Chineesrestaurant HooWah en Restaurant Wolters) ligt een
parkeerplaats waar men zonder parkeerschijf kan parkeren.
Op de omliggende parkeergelegenheid rondom de Pas dient men gebruik te maken van de
blauwe parkeerschijf.
Openbaar vervoer
Vanaf 's-Hertogenbosch: Bus nr. 90 rechtstreeks (richting Grave).
Vanaf Eindhoven: Bus nr. 152 en 157.
Voor meer informatie bel: 0900-9292.

