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HEEJ ÉSJ TE DOON!
Foto: Café de Harmonie, ca. 1980
- Erfgoedcluster Weert

De Harmonie,
gevestigd in het
oudste cafépand
van Weert
De naam ‘Café de Harmonie’ werd
door Rob van Dooren in 1977 geherintroduceerd voor dit pand. Enkele
deuren verderop lag namelijk eerder
al een café met deze naam. De huidige Harmonie heette toen nog café
Van Dooren, met als eigenaar de
vader van Rob, Mies van Dooren.

Eigen krant voor Café de Harmonie

‘De Aoj Zaeg’
Terug van weggeweest. Na een
periode van ruim zes maanden
mag de tap weer open! De eerste editie van ‘De Aoj Zaeg’ staat
in het teken van onze gasten.
Zonder onze gasten had Café
de Harmonie er misschien wel
heel anders voor gestaan. Met
veel steun van verschillende instanties zoals Weert Doneert,
De Wieërter 11 en alle mensen
die ons hebben gesteund en
mee hebben gedaan aan onze
activiteiten kunnen wij doen
waar we ons het beste bij voelen. Tappen en ‘aojhoore’.
De Aoj Zaeg
Zoals gezegd staat deze editie van
‘De Aoj Zaeg’ in het teken van onze
gasten. Voor we u zullen voorstellen
aan enkele van onze stamgasten willen we u eerst meenemen naar vroeger; “Daar waar het allemaal begon,
toen alles nog beter was”.

‘De Aoj Zaeg’ is uiteraard niet zomaar uit de lucht komen vallen na
een avond aan de bar. De naam van
‘De Aoj Zaeg’ is te danken aan het
echtpaar Rob en Maril van Dooren,
die in 1977 het pand waar we gevestigd zijn omdoopten tot Café de
Harmonie. Vele jaren timmerden én
zaagden Rob en Maril aan de weg om
van het café een succes te maken. Zowel binnen de singels van Weert als
ver daar buiten, en dat is hem gelukt!
Jarenlang had Rob een spaarkas
achter de bar hangen waar alle vaste stamgasten lid van waren. Maar
een spaarkas zonder naam is uiteraard geen spaarkas... Vanwege het
feit dat boven de spaarkas een oude
zaag hing kreeg de spaarkas dan
ook deze naam ‘De Aoj Zaeg’. De
Aoj Zaeg is dus in feite de spaarkas
van vroeger. De Aoj Zaeg staat niet
alleen voor haar leden, maar voor al
haar stamgasten en de ‘zeiver’ die ze,

niet alleen voor in ‘de Voele Hoôk’
verkochten, maar door het hele café.
Vanwege het feit dat 'di-j ein Aoj
Zaeg' vroeger zoveel vertier, gezelligheid, zeîver en natuurlijk het laatste
Wieërter nieuws met zich meebracht
leek het ons dan ook het perfecte
moment om deze naam in ere te herstellen. Net zoals vroeger kunt u vanaf nu terecht bij onze stamgasten,
middels ‘De Aoj Zaeg’, voor het laatste nieuws uit het café, schaele zeîver
en om kennis te maken met zowel de
mensen achter als voor de bar.

Foto: Mies en Albert van Dooren
met enkele gasten, ca. 1960
Het pand kent een rijke historie. In
de 16e eeuw was hier een herberg,
‘In die Croen’, gevestigd. In 1566
werden in deze herberg plannen
gesmeed voor de (Weerter) beeldenstorm, die indirect leidde tot de 80jarige oorlog tegen Spanje. Je mag
dus stellen dat het latere Kefee de
Hermeni-j een belangrijke rol speelde in de Nederlandse geschiedenis!

Vreênde vanne Hermeni-j

Boezem Blond

In deze rubriek stellen wij in elke uitgave van de Aoj Zaeg een
nieuwe stamgast voor aan het grote publiek. Het spits van ons
allereerste ‘vriendenboekje’ wordt afgebeten door niemand
minder dan Wesley Pruymboom.

Dames VV DESM steunen de Weerter horeca
met een eigen biertje
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Naam: Wesley Pruymboom
Leeftijd: 20 zomers jong
Je kan me kennen van: VV Knoeër, vaste gasten van het mooiste café
van Weert, De Harmonie
Ik wil de groetjes doen aan: ‘Mama’ Angelique van den Broek; Ik heb
het gemaakt, ik sta in het krantje van Café de Harmonie!!!
Met deze celebrity zou ik graag aan de bar willen zitten: Frank van
Etten en dan ook meteen samen het liedje “Huisje op wielen” zingen
Hoe ben je bij De Harmonie terecht gekomen? Mark Hansen had het
briljante idee om een café te gaan starten. Toevallig ben ik met zijn
zoon Sten Hansen goed bevriend, dus begin 2018 begon het feest!!!
Het leukste aan De Harmonie vind ik: De sfeer, de gezelligheid en
vooral de barmannen :-).
Favoriete Harmonienummer: Kefee de Hermeni-j (Ronald & Carien)
Voor mij mag je altijd bestellen: een DIKKE COLA bestellen
Aan wie wil jij deze rubriek overdragen? Kim van Hoof
Wil je nog iets kwijt over de afgelopen periode/komende periode?:
Ik mis jullie!!! Word weer tijd voor een lekker potje bier en een grote
mannen drankje!

De gedwongen sluiting van de horeca, de afgelopen 7 maanden, heeft
ook de voetbaldames van vv DESM niet onberoerd gelaten en daarom
komen ze in actie om een aantal getroffen horeca ondernemers een hart
onder de riem te steken! De dames hebben namelijk een eigen biertje
ontwikkeld met de naam ‘Boezem Blond’; een krachtig Blond Biertje
dat heerlijk zal smaken bij zomerse temperaturen.
Dit door meesterbrouwer
Luc Bosmans gebrouwen biertje
zal in een beperkte oplage
verkocht gaan worden in de vorm
van een pakket van 3 blikken bier
met een bijbehorend ‘knabbeltje’.
Want... auch vuuêr unne lekkere
“Boezem Blond”mojjae bee-j
De Moêsdieëk zeen!
Boezem Blond bestellen?
Scan onderstaande QR code.
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UITGELICHT:
Hertog Jan Weizener - 5,7%
Het beste van Weizen en Witbier
Zomers tarwebier, volmondig
fris met karaktervolle bittertonen en
een prettig stevige afdronk.
De Hertog Jan Weizener is zeker niet
zomaar een tarwebier. Het verenigt
het beste van twee heel verschillende soorten bier die traditioneel met
tarwe gebrouwen worden. Van het
Belgische witbier heeft het de frisse
Belgische gist en de mooie kruiden
die daar bekend zijn onder de naam
‘gruit’. Dat zorgt voor de frisheid en
het tikkeltje exotische. Van het Duitse Weizen kreeg het de hop en de in
Duitsland gangbare tarwe. Ruik er
eens aan en ervaar die heerlijke geur

van citrus. In de volmondige lichtzoete en frisse smaak proef je de hop,
de tarwe, de frisse gist, de koriander
en het klein beetje sinaasappelschil.
Heerlijk op het terras!

Heej kan eur
advertênsie
staon..!

LUNCHROOM - BRASSERIE

Muntpromenade 8 Weert
Telefoon 0495 521 164

Vraag aan de bar naar de mogelijkheden.

Ook in Corona-tijd
genoeg ‘reuring’.
Het afgelopen jaar was, helaas, een jaar dat niemand snel zal vergeten. Zo ook de mannen van Café de Harmonie niet. Ondanks dat De
Harmonie voor bijna negen maanden de deuren moest sluiten is er
veel reuring geweest in en rondom het café aan de Muntpromenade.
Er hebben vele evenementen mogen plaats vinden binnen de gestelde richtlijnen.
Zo waren er in de eerste lockdown verschillende livestreams te volgen die uitgezonden werden vanuit het cafe. Zo was er bijvoorbeeld vanuit huis een live ’terrasmiddag’ in het café te bewonderen bij de eerste zomerse dag. Ook legden Ralf
en Jorg in april maar liefst 45 kilometer te voet af, gewapend met mobiele bar en
ondersteund door het personeel, om flessen bier te gaan bezorgen in Weert. Een
tocht die niet alleen de mannen zelf maar ook vele andere niet snel meer zullen
vergeten. Ondanks het onzekere van de lockdown en de steeds verenderende restricties werden er toch elke keer weer manieren gevonden om in contact te blijven met de gasten. Zoals beide barmannen ook graag benadrukken; “We doen het
graag voor de mensen en we kunnen niet wachten tot we weer een biertje kunnen
tappen als we weer open mogen.” Na lang wachten was het eindelijk weer zo ver:
op 1 juni 2020 mochten de kroegen voor de eerste keer weer open en dat werd
groots gevierd. Helaas wel alleen nog maar op het terras en binnen zittend op een
kruk. Maar wie het kleine niet eert… vul hem zelf maar in. Ondanks de restricties
zijn er, in de maanden dat de Harmonie de deuren had geopend, verrassende en
vooral leuke activiteiten gehouden. Dit alles om zoveel mogelijk gasten te kunnen verblijden en plezier te kunnen bezorgen. Zo werd er bijvoorbeeld tijdens het
Weerter kermisweekend op 1,5 meter samen met Mystery Beats een ‘Silent Bingo’
gehouden en kon iedereen genieten van de bekende Duitse curryworst, waar geen
kermis zonder kan.

Foto: MLA stories
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Ralf Triepels
Mijn naam is Ralf Triepels, 23 jaar oud en ben een geboren en getogen
Weerteraar. Momenteel ben ik een van de bedrijfsleiders van Café de
Harmonie, samen met Jorg Bosmans. Al bijna een jaar lang baten wij
het café met veel passie en plezier uit. Het horecabloed stroomt al een
paar generaties rond in de familie Triepels. Zo hebben mijn opa en oma
4 jaar ‘de Luchtpost’ en 12 jaar ‘Het Hof van Leuken’ uitgebaat.
Vanaf mijn 16e ben ik al te vinden in de horeca. Ik heb op veel verschillende plekken in Weert gewerkt. Eén van de mooiste ervaringen is mijn
periode in Albufeira achter de bar bij feestcafé Celebration.
Café de Harmonie is in korte tijd heel belangrijk geworden voor mij.
Ook de band met onze gasten is van een ander niveau. De Harmonie is
voor mij, net als vele anderen een tweede woonkamer. Een kroeg die
niet verloren mag gaan. Daarom gaan wij ook ons uiterste best doen om
De Hermeni-j in leven te houden.
Mijn uiteindelijke droom is dan ook dat ik over een tijd kan zeggen dat
ik, net als mijn opa en oma, de eigenaar mag zijn van een café. En welk
café is daar nou meer geschikt voor als De Harmonie?
Ik zeg proost! En, danke danke!

Jorg Bosmans
Café de Harmonie betekent voor mij gezelligheid, een goed glas bier en
“klasjeneren aanne toog”. Sinds December 2019 probeer ik het team te
versterken en zet ik mij in om het café draaiende te houden en te verbeteren, mits dit überhaupt nog mogelijk is natuurlijk.
Helaas duurde het niet lang en werd er opnieuw besloten dat de deuren gesloten
moesten worden. Ondanks opnieuw een tegenslag zijn de jongens niet uit het veld
geslagen. Tijdens de laatste sluiting zijn de jongens ‘gewoon’ doorgegaan. Zo is er
met Vastelaovendj, die officieel niet doorging, toch een heus programma opgezet
zodat de mensen alsnog vanuit huis konden genieten van het Vastelaovendjkefee
van Wieert. Op vrijdag was er een livestream met ‘live’ optredens van o.a. Stefan
Wolter, Ronald & Carien, de Leste drej, Ed & Frans en Mark Gruijthuijsen.
‘s Zondags werd er een heuse Vastelaovendjbingo gehouden onder leiding van
Ed & Frans, waar maar liefst 900 mensen aan meededen! Zoals wel vaker verliep het in eerste instantie niet volgens planning en diende er nog hals over kop
uitgeweken te worden naar een andere locatie. Maar na afloop kon er met trots
gezegd worden dat het een ware comedyshow is geworden met 4 uur lang plezeer en scheive kâl. Ondanks de tegenslagen waarmee de mannen het afgelopen
jaar te maken hebben gehad vonden ze altijd wel een manier om het op te lossen.
Dit natuurlijk samen met het personeel en een hele hoop andere personen die
Café de Harmonie een warm hart toe dragen! Want laten we eerlijk zijn, samen
krijgt iedereen het meeste gedaan.

Naast het werken in het café ben ik mijn studie integrale veiligheidskunde aan het afronden, sta ik graag achter het fornuis en ben ik alsnog
graag aanwezig in de kroeg aan de andere kant van de bar.
Mocht ik aan die kant van de bar staan, dan drink ik graag van tijd tot
tijd een goeie IPA. Een bier met extra hop, wat zorgt voor een extra
bittertje. Gelukkig is er dan ook regelmatig variatie in de beschikbare
IPA in het café. Benieuwd naar de huidige IPA? Bestel er dan vlug
eentje bij mij of een van mijn collega’s!

Gelukkig zijn ondertussen de deuren weer geopend en kunnen de mannen doen
waar ze goed in zijn; bier tappen en de gasten plezieren. Net als iedereen hopen ze
dat het snel weer allemaal wordt als vanouds. Een overvolle kroeg, iedereen van
de kruk af en een plek waar het bier weer rijkelijk zak vloeien. Dit ook zodat snel
de creativiteit, die al van oudsher aanwezig is in Cafe de Hermeni-j, weer de vrije
loop krijgt en er snel ludieke evenementen op touw gezet kunnen worden met een
hoop scheale zeiver, lol en plezeer en ‘reuring’ in de Wieërter binnenstad!

Foto: Weert de Gekste

BIEREN VAN DE TAP
Jupiler 0,18L 		
Jupiler 0,25L		
Jupiler 0,50L 		
Jupiler 1,5L		
Hertog Jan pils 		
La Chouffe		
Leffe Blond		
Tripel Karmeliet

5.2%
5.2%
5.2%
5.2%
5.1%
8%
6.6%
8.4%

Seizoenstap Hertog Jan		

€ 2,50
€ 2,90
€ 5,50
€16,00
€ 3,00
€ 4,60
€ 4,60
€ 5,20
€ 4,90

Wisseltap / Weerter wisseltap:
Vraag naar het actuele aanbod!

BIEREN OP FLES
Blond
Brugse Zot 		
6%
Omer			8%
Vedett Extra Blond
5.2%

€4,60
€4,70
€4,80

Wit
Hoegaarden Wit
Vedett Extra White
Brouwerij ’t IJ Wit

€4,40
€4,80
€5,10

Tripel
Straffe Hendrik Tripel
Leffe Tripel		
Brouweij ’t IJ Zatte

4,9%
4.7%
6.5%

9%
8.5%
8%

€5,10
€5,00
€5,10

Fruitige & Frisse bieren
Corona			4.5%
Desperados		
5.9%
Hertog Jan Bastaard
2.7%
Liefmans Fruitesse
3.8%
Belle Vue Kriek		
5.1%

€4,50
€4,80
€2,90
€3,80
€3,80

Donkere bieren
Grand Prestige 		
10%
€5,40
Gulden Draak Quadrupel 10,5% €5,20
Stoute Gijt RIS		
8.8% €5,40

WARME DRANKEN
Koffie				
€2,30
Expresso			€2,30
Thee				€2,30
Verse Munthee			€2,50

FRISDRANKEN

Wisselfles: vraag naar het aanbod!

Coca cola / Coca cola zero
€2,50
Sinas				€2,50
Cassis
			
€2,50
Sprite				€2,50
Bitter Lemon			€2,50
Tonic				€2,50
Ginger Ale			
€ 2,50
Minute Maid Jus dôrange
€ 2,50
Minute Maid Appelsap		
€ 2,50
Chocomel, Fristi		
€ 2,50
Fuze Tea / Fuze Tea Green
€2,60
Red Bull			€3,80

WIJNEN

OVERIG

Zware bieren
Verboden vrucht
8.5%
Duvel			8.5%
Julius			8.5%

€4,90
€5,10
€4,60

0,0%
Jupiler 0.0 		
0%
Leffe blond 0.0		
0%
Hoegaarden lemon 0.0 0%

€2,80
€4,00
€2,90

		

			Glas
Fles
Droge witte wijn
€4,00
- Villa don Carlos Sauvignon Blanc
- Croix d’Or Chardonnay

Dit is slechts een kleine greep uit ons
assortiment. We hebben nog veel meer
bieren, borrels, bubbels en en andere
dranken in huis. Staat wat je zoekt niet
op de kaart? Vraag ernaar!

Zoete witte wijn		
€400
- Sankt Kilian Wintzerglück Moselwein

Trappist
Westmalle Dubbel
Orval Trappist		

7%
6.2%

€5,00
€5,10

Indian Pale Ale
Brouwerij ’t IJ IPA
Jopen Mooie Nel IPA
Hop met de Gijt IPA
Chouffe Houblon

6.5%
6.5%
6.5%
9%

€4,90
€5,10
€5,10
€4,90

Rode wijn		
€4,00
- Villa don Carlos Cabernet Sauvignon
- Croix d’Or Merlot
Rosé			
- Monteclain Grenache €4,00
- Aix de Provence
€4,80 €22,50

Muntpromenade 6, 6001 EH Weert
Telefoon 0495 535 489
info@deharmonieweert.nl
www.deharmonieweert.nl

‘De Aoj Zaeg’ is een uitgave van Café de Harmonie © 2021. Ontwerp: Hans Moonen | aan15 vormgeving

Soms wat extra
steun nodig?

Bij ons geen speciaalbier…

• Totale compressiezorg
• Therapeutisch elastische kousen
• Aan- en uittrekhulpen

Maar voor een deskundig
én speciaal financieel advies
staan wij graag voor u klaar!

Wij leveren voor alle zorgverzekeraars!

Hegstraat 4, 6001 EW Weert
Telefoon 0495 532196

www.claessenstultiens.nl

Biest 55a, 6001 AP Weert • Telefoon (0495) 45 01 22

www.bonten-advies.nl

