Verteltj nog 's
van toen,Toeën...
Waat nemus haaj gedachtj...
De legende van de Rogstaekers es
waarschienlik un vurbasterdje legende! D'r wurdj aangenoeëme det
d'r unne Rog es gestoeëke op Laor.
Det klopt waarschieënlik neet,
dao kloptj geinn kloeëte van!!!
Wi-j dr in Wieërt nog niks waas as
un paradieës op aerd woor dr aug
nog gein legende. D'r zeen schienbaar teikeninge van un vurjaging
van minse uut ut paradieës (det
motte d'r van Bosseve zeen gewésj) woeë van wurdj verteldj det
op di-j teikeninge, ouch 'n dael
muûs/moeëze aanwieëzig zeen.
Dao keumptj de naam Moeëzevângers van aaf. Op di-j bieëldje
es duidelijk te zeen det d'r nerges vésse zeen. Laotj staon unne
enkele Rog. Wul es duudelik det
d'r in dae tieëd völ rogge woeërt
verbâwdj. Vandao dus ouch di-j
muûs: hejje rogge, dan hejje muûs.
Op Laor woeëndje d'r neême
as un paar vuuër-aojjers van os.
Dao waas toen ouch nog gein fieëst
tösse körst en paose! De minse
kaldje d'r dan ouch dek oeëver det

d'r tösse körst en paose niks waas.
In dae tieëd droonke de minse
dek en völ 'mede' ('n stérk alcoholhaojendj
honingdrénkske).
Zieëker nao unne zoeëmersedaag
wêrke op ut lând rogge ougste,
saame met de plaatselijke loeënwêrker. Nao ut augste woeërt ut
roggelând aangestoeëke. Plat gebörtj. Goot vör de humes en mést
vör ut nôw gewas. Asse dan in ut
nowjaor di-j rogge geenge dörse
en vermaale tot mael, ging det
gebroeëkelik ouch weer onger ut
genot van fleenk wat mede. Doeër det drânk ebroeëk woeërte ze
zelluf aug errig maelig. Gae kintj
zegke, ze kwoome in un fieëstelikke stumming.
Um te veere dat ze klaor woore met
dörse stoeëke ze de oeëverbliefsele van de rogge in de fik. Ut zoeëgeneumdje rogge inne fik staeke!
Det stoeëke woeërt saoves gedaon
op un vaste plaats in ut dörp. Dat
es ouch 't momént gewaesj det dr
eine op ut idee kwoom ut dao un
Fieëst van te make tösse körst en
paose: Op unne vaste aovendj de
roggeoeëverbliefsele verbörre...
Det fieëst hieët tot ruim oeëver
de grenze bekindjheid gekrieëge en wurdj nog altied gevierdj
onger de naam Vastelaovendj!
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De bakker op Laor bakdje in dae
tieëd eedere daag vörs broeëd en
eeder waek vörse vlaai in zieëne
zelf gemaakdje oeëve. De minse uut de umgeaving voonge det
erg fein en zoeë kwaom d'r unne
groep van vörse mik koûpers op.
De naozoate van dae bakker ieëre tot op vandaag d'n daag nog
stieëds di-j groep van koûpers en
hebbe un Vastelaovendj vereiniging opgericht onger de naam
Vörse Mik. Jaorliks, staags nao
Vastelaovendj loupe ze same met
de inwoeëners uut heinde en verre inne unne stoet doeër ut huidige Wieërt. Ongertösse zeenge ze
dan un hieël aoj en zieër tôwpasselikke hymne nao aafloup van
det vastelaovendj fieëst:

VAE ZEEN AS VÖRSE MIK GEBAKKE, LAEVE DE VLAAI ,
VIVA OEËZE OEËVE !!!
Un ode aan de Vörse Mik vereiniging en ut rogge verbörre. Neteurlik met unne fleenke houp
drânk! De 'Rogge inne fik staekers' legende, soms verbastertj
tot 'Rogstaekers' legende. Waat
geschiedenis 'n eigenaardige wending kan krieëge...

Vastelaovendj
laeftj in 't Kefee
van't Plezeer!
Dat de vasteloavendj leeft in
De Hermeni-j is jaarlijks alleen
al aan onze gevel terug te zien.
Gelukkig hebben wij het voorrecht
om de thuisbasis te zijn van meerdere vasteloavendjvereinigingen
van verschillende generaties.
De oudste, VV de Schelleftzeikers,
stamt al uit 1982. Dit is maar liefst
een verschil van 37 jaar met onze
jongste vereniging; VV Knoeër.
Jaarlijks 'eren' wij onze huisverenigingen door het ophangen van de
verenigingsborden aan de gevel en
aansluitend een gezellige borrel.
Wij zijn er ontzettend trots op dat
we al deze groepen regelmatig mogen begroeten en hopen dat het nog
lang zo blijft!

Hier zit ik dan, wachtend in spanning tot mijn uitroeping.
Mijn allereerste prinsenschap waar ik ontzettend lang op heb
moeten wachten. Al vaak werd mijn naam genoemd voor
menige uitroeping. Maar…. deze keer word ik het echt!
Toen mij gevraagd werd om na een jaar “vasteloavendj-pauze”
het stokje over te nemen wist ik het gelijk; JA, ik wil mij ook bij de oud
prinsen club kunnen voegen! Maar voor het zover is mag ik jullie allemaal
voor gaan tijdens de komende vasteloavendj. In welke vorm dit gevierd zal
worden is op het moment van schrijven nog een groot raadsel.
Ondanks dat we in onzekere tijden zitten en deze ook nog verder tegemoet
gaan heb ik er ontzettend veel zin in. Dit wordt lachen, gieren, brullen en
veel te laat naar huis… mits er geen vroege sluitingstijd is dan.
Wie ik ben? Wat mijn devies is? Wat mijn orde is en wie er een zal mogen
ontvangen? Daar moeten jullie nog even op wachten.
Zaterdag 19 februari is het zover en word ik uitgeroepen op het Boorebal
van 2022. Het is te gek om te zien hoe de Hermeni-j de vasteloavundj
voorbereid en wat ze allemaal op sleeptouw zetten. Naast mij zijn er nog
meer mensen welke in spanning af zitten te wachten. Wie wordt namelijk
het boeren bruidspaar? Ook dat zal de tijd moeten leren.
Hoe dan ook beloof ik plechtig aan mijn voorganger, Rick de 1e,
dat ik zijn taak zal overnemen en er één groot feest van ga maken!
En dat allemaal onder mijn devies ……...........................
Ik wil iedereen die dit leest, maar ook iedereen die dit niet leest,
een geweldige vasteloavendj wensen. In welke vorm dan ook zal het
'vasteloavundj-veur' in de Hermeni-j blijven branden!
Tot de 19e! - De Kefee Preens 2022

Vae leêvere vör alle zörgverzieëkeraars!
LUNCHROOM - BRASSERIE
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Boeëvestaondj vurhaol es dek
doeër vurteldj aan de bar achter
in de Hermeni-j! Ut kân heej of
dao dan ouch wat aafwieëke van
de werkelikheid. Mer det moog
dan ouch, 'n vurhaol aan de toog
moog aafwieëke... zieëker heej in
de Hermeni-j.

Met di-j daag wat
extra stuuën noeëdig?

Hegstraot 4, 6001 EW Wieërt
Tillefoon 0495 532196
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Maril van Dooren

De schoeënste tieëd van 't jaor!
Eerst even een rekensommetje:
4 x 11 =...? Juist ja, 44! Reden
voor een extra feestje, want het
is 44 jaar geleden, in 1978, dat
er voor het eerst Vastelaovendj
gevierd werd in de huidige
Harmonie.
Vanaf 11 november stonden al onze
werkzaamheden in het teken van
het mooiste feest van het jaar. Ik zal
jullie de hele riedel besparen, want
het was ongeveer gelijk aan de kermisvoorbereidingen die in de vorige
uitgave van de Aoj Zaeg reeds genoemd zijn. Het lijkt me leuker om
een paar anekdotes te vertellen over
die mooie tijd.
In de weken voorafgaand aan de vastelaovendj kwamen diverse vastelaovendjverenigingen (waaronder de
Wiepkes en de Schelleftzeikers) hun
vaandels of bord ophangen aan de
gevel. Dat resulteerde gelijk in een
gezellige middag die als voorproefje
diendeop di-j daag… een beetje “oefenen” dus.
Vrijdag en zaterdag voor de grote dag kwam het langzaam op gang
en zondag na de optocht barstte het

feest dan pas echt los. Dan was het
tot aswoensdag hard werken en genieten van de film die zich voor je
ogen afspeelt. Geweldig !
11 pils
Er kwamen met die dagen veel
vriendengroepen over de vloer, zoals een groep die al jaren tot onze
vaste gasten behoorde en als indiaan verkleed was en waaraan ze
ook hun naam te danken hadden:
'De Indianen'... logisch toch? 'De Indianen' stonden meestal bijeen op
het podium, want dat was makkelijk
met bestellen. Ze staken een aantal
vingers in de lucht en de barcrew
wist gelijk wat ze bedoelden. Voor
één ober was het niet zo vanzelfsprekend; hij was nieuw en wij dachten
niet verder na… Er werden 11 pilsjes
getapt en die mocht hij naar de 'Indianen' brengen. Hij liep al zoekend
twee keer het café door en kwam met
een blad verschaald bier terug.“Ik zie
geen indianen“, zei hij. Er werden
verse biertjes getapt en wij wezen
hem naar het podium en toen zagen
we …oeps …de indianen hebben dit
jaar een matrozenpakje aan. Hilariteit alom! Ze moesten wat langer
wachten maarrrrr het bier was vers.

In die jaren werd er ook een liedjesfestival georganiseerd. Iedereen die
dat wilde kon een liedje insturen.
Dat werd ten gehore gebracht door
onze huisband Vido, met zang van
Marjo van Dooren. Een deskundige
jury verdeelde de punten en de winnaar mocht een plaatje opnemen.
Diverse liedjes zijn ook nu nog populair en worden nog steeds uit volle borst meegezongen. Denk hierbij
aan Roeëdkepke, Antje van de Statie,
Veuldjae det ouch, enz….
Preens J.T.
De Harmonie had een eigen prins.
Preens J.T. de 1e, de 2e, enz. Na een
aantal jaren vroeg J.J. of hij ook eens
prins mocht zijn, want dat kon veel
beter, dacht hij. Maar daar was J.T.
het niet mee eens. Het heeft heel wat
energie gekost om dat op te lossen
en pas toen we uitgelegd hadden dat
de belangrijkste positie nog vrij was
ging onze prins overstag en werd hij
de eerste VORST van de Harmonie,
een titel waarvan hij nog enkele jaren heeft mogen genieten.
De wraak van de Indianen
Onze laatste vastelaovendj als kasteleinsechtpaar -in 1992- was er een

met veel plezier maar ook tranen.
Ook gingen er geruchten dat iemand
iets van plan was de laatste avond.
Geer, onze rechterhand, was echter
op alles voorbereid... Sluitingstijd,
dus afscheid nemen!!! Als laatste
liepen de 'Indianen' nog wat rond...
Opeens verzamelden ze zich op de
hoek van de bar en in een mum van
tijd hadden zij zich vastgeketend aan
de stalen voetensteun terwijl ze riepen: “Gae kriegtj os neet e-weg!“ Ze
hadden echter buiten de waard (in
dit geval Geer) gerekend. Die liep
naar de gang en kwam terug met een
ijzerschaar en knipte abrupt, zij het
met enige moeite, de ketting door.
Zo hebben we dus afscheid genomen
Van 'de laatste der Mohikanen'uit
Weert. Het was een onvergetelijk
mooie tijd......
Rest mij nog jullie ook dit jaar unne
gooje vastelaovendj te wensen!
Waar??? In de Harmonie natuurlijk,
want dao ésj te doon!

Maril
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Brouwerij 't Uiltje

Aod Preens Rick I

Sinds kort presenteren we in de
Harmonie iets unieks, de brouwerij
’t Uiltje wisseltap. Een wisseltap
enkel bestemd voor de beste bieren
van brouwerij ’t Uiltje. Maak daarom snel kennis met de brouwerij
achter het bier!

In januari 2020 werd mij
gevraagd of ik Preens van de
Hermeni-j wilde worden.
Dat was natuurlijk een hele eer.
Zonder aarzelen heb ik volmondig JAO! gezegd. Ik moest als
Preens natuurlijk een aantal dingen regelen, zoals adjudanten,
een orde en een devies. De orde
was niet zo moeilijk. Toevallig
hadden wij een week eerder ons
1x 11 jubileum van onze vastelaovundj vereniging Vétkej groots
gevierd in café de
Hermeni-j. Dus
mijn orde
had ik zo
bedacht.
Dit werd;
de Orde
van de
Vétkej.

Baeter gaon vae ‘t neet krieëge...
Ich heb ‘t gehaaldj, ‘t SUMMUM
van de Limburgse literatuur:
“De Aoj Zaeg”!

The story of Uiltje
Ons doel? Een moment van ontsnapping bieden in een gekke en stressvolle wereld

Vreênde vanne Hermeni-j
In deze rubriek stellen wij in elke uitgave van de Aoj Zaeg een
stamgast voor aan het grote publiek. Deze keer in ons ‘vriendenboekje’ een nadere kennismaking met Gijs Ooijevaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Naam: Gijs Ooijevaar
Leeftijd: 29
Je kan me kennen van: Mijn harde G
Dit wil ik later worden: Eigenaar van een après-ski tent in
Oostenrijk
Ik heb een hekel aan: Zangeres Maan, stilstaande mensen
op roltrappen & rotweilers
Dit lust ik echt niet: Bacardi Razz
Ik wil de groetjes doen aan: Heleen & Britt, mijn eerste
Harmonie Matties.
Met deze celebrity zou ik graag aan de bar willen zitten:
Dennis Bergkamp, mijn jeugdheld
Hoe ben je bij de Harmonie terecht gekomen?:
Via DESM, Specifiek Thijs & Frank
Ik kom graag bij de Harmonie omdat: Zoals de naam het al zegt,
De harmonie die er heerst, Ik vind het ontzettend leuk om elke
week weer nieuwe gezellige mensen te mogen ontmoeten.
Favoriete Harmonie nummer: Alles van Hazes. Toch die
Noord-Hollandse roots
Voor mij mag je altijd bestellen: een lekker blond biertje
van de zwarte lijst
Wat wil je tegen jouw voorganger zeggen? (Rick Arts)
Ik vond het een eer dat je deze rubriek aan mij hebt overgedragen,
laten we er eentje drinken!
Aan wie wil jij deze rubriek overdragen?: Heleen Wessels
Wil je nog iets kwijt over de afgelopen periode/komende periode?:
Wat een ontzettende kl*te tijd voor met name de horeca. Ik vind het
knap hoe de ondernemers binnen de Harmonie met elke tegenslag
zijn omgegaan en hier creatief mee zijn omgegaan. Ik blijf met al
het plezier van de wereld week in week uit in deze prachtige kroeg
komen. Bedankt voor de rol die jullie spelen bij het mij thuis laten
voelen binnen het Weertse!

Onze missie is min of meer paranoïde: f*cking goed bier brouwen. Het
brouwen van de beste Nederlandse
bieren is waar we naar streven. Elke
dag produceren wij het kwaliteitsbier dat uw dag compleet maakt! Het
brouwen van de beste Nederlandse
bieren is ons dagelijkse motto, wanneer we beginnen met het brouwen
van de hoppige bieren waarvan je
slechts een paar weken later geniet!
Op een typische dag spelen we met
het bekende: ongefilterde pils, zijdeachtige hefeweizen, rokerige porters
en American pale ales. Maar de uil
is een nachtdier, en wij ook. In het
holst van de nacht verkennen we de
bierextremen in onze middeleeuwse
stad Haarlem.

Hoi allemaol. Ich bin Stefan.
Feîn dejje dit laesj, want det
beteikentj det de kroêge weer oeëpe
zeen. Mich és gevraogdj iets te schrieëve oeëver ‘miene vastelaovendj’…
jao gerösj zag ich. Mer now det mien
vingers op ‘t toetsenbord ligke, ving
ich ‘t moeilijker dan ich méndje.
We streven ernaar om de verbluffende kwaliteit van ons hoppige
bier hoog te houden, want de uil
heeft een scherpe, compromisloze smaak. Het brouwen van kwaliteitsbier is een magisch proces waar
we elke keer weer met volle teugen
van genieten. Het gebruik van alleen
‘s werelds beste hop, resulteert in
ons beroemde hoppige bier dat over
de hele wereld wordt gedronken.
Een van de brouwerijen zijn die de
beste Nederlandse bieren brouwt,
is nooit een saaie taak Dus ontspan,
leun achterover en geniet van ons
hoppige bier!
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Jerrel Smeets
Ik ben Jerrel Smeets, 22 jaar oud en geboren en getogen in Weert.

Ut onmuuëgelikke
regele vae innegang
Mirakels doon vae allein
op aafspraok
Gelökkig ésj neet edere daag Vastelaovundj!
Mer normaal kujje beej os terecht vör un good
en gedege finansjeel en fiskaal advies.

In juni 2020 heb ik de Harmonie een avond mogen uithelpen achter de
bar. Ervan uitgaand dat het eenmalig zou zijn was het tegendeel al snel
bewezen en heb ik kort daarna een transfer gemaakt van De Brouwer op
de Oelemarkt naar dit mooie café aan de Muntpromenade.
Nu ben ik tegenwoordig niet alleen achter de bar te vinden maar ben ik
ook zeer betrokken achter de schermen. Zo ook voor de aankomende
vasteloavendj-periode. Maar met vastelaovendj ben ik niet alleen in
de Harmonie te vinden. Ook ben ik te vinden op de Biest als lid van de
Beesterbolle. Naast het werk in de horeca studeer ik informatica aan de
Avans Hogeschool in Den Bosch. Als ik niet aan het studeren of pilsjes
aan het tappen ben, ben ik vaak in de binnenstad te vinden voor een
'markt-onderzoek om lekker een paar pilsjes te drinken.
Hopelijk zie ik jullie allemaal terug tijdens de vasteloavundj in cafe de
Harmonie of ergens anders tijdens mijn markt-onderzoek.

tel. (0495) 45 01 22
www.bonten-advies.nl

f i n a n c i e e l

tel. (0495) 45 11 73
www.jongenfinancieel.nl

'nne gooje vasteloavendj saame!

Hoi allemaol. Ich bin Stefan. Feîn dejje dit laesj, want det beteikentj det
de kroêge weer oeëpe zeen. Mich és gevraogdj iets te schrieëve oeëver
‘miene vastelaovendj’… jao gerösj zag ich. Mer now det mien vingers
op ‘t toetsenbord ligke, ving ich ‘t moeilijker dan ich méndje.
Vastelaovendj: saame ein feîn fieëst
veere, völ lôl maake en lache, deindânger ongeluifelik leef hebben en
uch de lônge uut eur liêf kaake (want jeh, gae zöltj en gae mótj boeëve
de méziek uut kaome, toch?) Sjuust. Vastelaovendj: baeter gaon vae
‘t neet krieëge.
Ich heb ‘t auch met de paplieëpel ingegoeëte gekrieëge. Loêstere nao de
méziek (vöral de klassiekers), kieke nao de optocht en spuuële (laesj:
kattekwaod uuthaale) met alle ângere wichter. Laevendje herinneringen
zeen ‘t. Neteurlik begos allemaol met ‘n Fristi en ‘n buûlke Bolognese
chips (jao, zoeë eine waas ich. Bolognese chips…). Daonaeve zeen de
gooi-j herinneringen van m’n ieërste sneeuwwitje en m’n allerieërste
ÉCHTE pilske auch tiêdes de vastelaovendj geboeëre. Baeter ging ich
‘t neet krieëge.
In de jaore woeë det de vastelaovendj minder aanwezig waas, bleef ‘t
vastelaovesveur toch börre. Neemt-j vuuërig jaor; niks mocht, niks kos
en alles waas tôw. Toch hebben vae met deindânger det veur aangehaoije. Vastelaovendj veerdje altiêd saame, waat d’r auch gebuuërtj.
Thoês oppe bank of met é paar vreendje. Baeter gaon vae ‘t neet krieëge.
‘t Zitj deep en det geveul és goot, mer now mot ich dan toch wat kwieët,
é soeërt van bekentenis. É aantal jaor gelieëje, vastelaovesdieënsdig net
vuuër de wichteroptocht, waas ich de hoeëp verloeëre. Waas dit ‘t now
echt? Waas dit now ‘t fieësje waat ich wil veere? Haai-j ich d’r now gein
zin mieër in? (Disclaimer: ich waas toen nog é groeëter emotioneel wrak
dan det ich now bin. Alleh, vöruit dan. Mer dan nog….). Ich mos en ich
zoej op zeuk gaon nao iets ângers, iets noets, iets waat mich weer plezeer
ging breenge inne vastelaovendj. ‘t Veur waas d’r nog, mer mocht feller.
Baeter, det mos ich ‘t gaon krieëge!
Zeenge. Det kos ich, det vong ich schoeën um te doon en det ging mich
vreej aardig aaf. Mer woeë begindje? Ich wist ‘t neet. Gewoeën mer doon
dan? Nao’ne fleenke borrel in Remundj oppe Stasiefestasie ging ich
met mien apenpékske trök nao Wieërt, woeë ich ônger begeleiding van
tijdelijk-benoemd-manager Joost en dansmarietje Marien alle kroegen
aafging um dao vör ‘ne pot beer te zeenge oppe toeëg. WOW. DIT ÉS
ZOEË SCHOEËN. Ich waas verkochtj. Baeter gaon ve ‘t neet krieëge!
De rest és geschiedenis. Dankzij mien tekstschrijvers Jo en Mark heb
ich é fein repertoire. Ich heb zoeë völ schoeën optreejjes gehadj, zoeë
völ leuke evenementen en podia gezeen, en asj aan mich ligktj ésj nog
lâng neet klaor. Mer, ajje ‘t mich vraogtj, mieën plezeer als artiest és nog
steeds ‘t volk zeen geneete; mei-j kaakendj op de méziek, want ze zölle
en ze motte oeëver miene méziek/zangk haer kaome. Baeter gaon ich
‘t neet krieëge!
Minse, ich weens uch mieër vastelaovendj
want dit és zoeë schoeën,
baeter gaon vea ‘t neet krieëge!!!
Kusje, Stefan

Toen
had ik
nog 2
adjudanten
nodig...
De eerste had ik
snel gevonden, dat
werd mijn broertje Frank van
den Berg, ook lid van VV Vétkej.
De 2e heeft zich zelf aangemeld. Zij zei, als jij ooit Preens
wordt, wil ik adjudant worden.
Zo gezegd, zo gedaan. Daar was
dan Madelon Mooren-van Hoef
van VV Vörse Mik die mijn 2e
adjudant werd. Als laatste had ik
nog een devies nodig. Dat werd
mijn lijfspreuk die ik al jaren
met vastelaovendj verkondig:
"Vastelaovendj es un
marathon, geine sprint…"
Nadat dat geregeld was en de
medailles gedrukt waren kon het
feest beginnen. Op vrijdag 21
februari was het dan zo ver. We
waren met de hele vereniging
aanwezig in een volle Hermeni-j
en ik was bloednerveus. Na een
inleidend woordje werd ik dan
eindelijk uitgeroepen als Preens

Rick I vanne Hermeni-j. In alle
hectiek en nervositeit was ik
mijn hele speech, die ik natuurlijk al weken geoefend had,
totaal vergeten. Na wat gestamel
door de microfoon en uiteindelijk het ontvangen hebben van
mijn steek, mantel en scepter
was ik Preens Rick de 1e en kon
het '4 daag geneete van de sfeer'
beej de Hermeni-j beginnen.
Het was een fantastische vastelaovendj, dit alles ondanks het afgelasten
van de grote
Rogstakersoptocht. In
plaats daar
van hebben
we met
zijn allen
een alternatieve
optocht gelopen op de
Singel. Ik heb
genoten vanaf
het eerste pilsje tot
de laatste dikke cola. Van
vrijdagavond tot de Kiebes inne
speulbak op dinsdag. We hebben
samen gelachen, veel gedronken,
de keel schor gekaaktj, pijnlijke
voeten gedanst maar vooral
vastelaovendj geveerdj!!!
Tot slot wil ik mijn opvolger heel
veel succes wensen. 19 februari
wordt jouw dag. Geniet van
iedere minuut, de gratis drank,
de mensen en de gezelligheid
in het kefee van plezeer. En na
de vastelaovendj ben je welkom
bij de Aod Preense Club van de
Hermenee-j.
Dan wil ik als aod Preens Rick I
nog een allerlaatste keer afsluiten met mijn devies:
VASTELAOVENDJ
ES UN MARATHON,
GEINE SPRINT.
3X WIEËRT ALAAF!!

