
BIEREN VAN DE TAP
Hertog Jan 0,18L   5.1% € 2,60
Hertog Jan 0,25L 5.1% € 3,00
Hertog Jan 0,50L   5.1% € 5,50
Liefmans  3.8% € 3,60

• Seizoenstap Hertog Jan 
• Wisseltap La Chouffe
• Wisseltap Brouwerij 't Uiltje

Vraag naar het actuele aanbod!

BIEREN OP FLES
Blond 
Leffe Blond  6.6%  €4,80
Brugse Zot   6% €4,90
Omer   8% €5,10

Wit 
Hoegaarden Wit 4.9% €4,60
Brouwerij ’t IJ Wit 6.5% €5,10

Tripel
Tripel Karmeliet 8.4% €5,20 
Leffe Tripel  8.5% €5,00

Trappist
Westmalle Dubbel 7% €5,00
Westmalle Tripel 9.5% €5,10
Orval Trappist  6.2% €5,10

Zware bieren
Grand Prestige   10% €5,40
Gouden Carolus  8.5% €5,20
Duvel   8.5% €5,10
Duvel 666  6.66% €5,10

BIEREN OP FLES
Indian Pale Ale
Brouwerij ’t IJ IPA 6.5% €5,20
Jopen Mooie Nel IPA 6.5% €5,20 

Fruitige & Frisse bieren
Corona   4.5% €4,70
Desperados  5.9% €4,90
Hoegaarden Lemon 2.7% €3,00
Belle Vue Kriek  5.1% €3,90

0.0% 
Hertog Jan 0.0   0% €3,00
Leffe blond 0.0  0% €3,80
Hoegaarden lemon 0.0 0% €3,20

WIJNEN   

   Glas Fles
Droge witte wijn 
Croix d’Or   €4,00 €19,00 
- Chardonnay 
Villa don Carlos  €4,00 
- Sauvignon Blanc 

Zoete witte wijn  
Sankt Kilian  €4,00 €19,00 
- Moselwein

Rode wijn 
Confidencia  
Tempranillo - Rood €4,00 €19,00
Croix d’Or - Merlot €4,00  
 
Rosé 
Confidencia  
Tempranillo - Rosé €4,00 
Aix de Provence  - Rosé €5,20 €32,00

 

WARME DRANKEN
Koffie / Espresso  €2,60
Cappuccinno    €2,90
Latte / Wiener Melange   €3,00
Warme Chocomel  €3,00
Thee    €2,50

FRISDRANKEN
Coca cola  / Coca cola zero €2,50
Sinas    €2,50
Cassis                    €2,50
Sprite    €2,50
Chaudfontaine blauw / rood €2,50
Bitter Lemon   €2,50
Tonic / Ginger Ale  €2,50
Rivella    €2,50
Minute Maid Jus d'orange €2,50
Minute Maid Appelsap  €2,50
Fristi    €2,50
Fuze Tea / Fuze Tea Green €2,60
Red Bull   €3,80

DE ZWARTE LIJST
Een steeds wisselend aanbod aan bij-
zondere speciaalbieren van over de hele 
wereld. Check de actuele lijst in het café.

OVERIG
Dit is slechts een kleine greep uit ons 
assortiment. Staat wat je zoekt niet op 
de kaart? Vraag ernaar!
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Muntpromenade 6, 6001 EH Weert
Telefoon 0495 535 489
info@deharmonieweert.nl
www.deharmonieweert.nl

Bij ons geen speciaalbier…
Maar voor een deskundig
én speciaal financieel advies
staan wij graag voor u klaar!

Biest 55a, 6001 AP Weert • Telefoon (0495) 45 01 22
www.bonten-advies.nl

Hegstraat 4, 6001 EW Weert
Telefoon 0495 532196
www.claessenstultiens.nl

Soms wat extra
steun nodig?
• Totale compressiezorg
• Therapeutisch elastische kousen
• Aan- en uittrekhulpen

Wij leveren voor alle zorgverzekeraars!

In de zomer van 1977 krijgt  
Rob van Dooren het idee om 
het cafépand van zijn ouders 
aan de Molenstraat (nu Munt-
promenade) over te nemen.
Een bruin café moet het wor-
den. Een plek voor een goed 
gesprek, een uitgebreide 
bierkaart en vooral veel live  
muziek. Iets wat Weert in 
die tijd nog niet heeft.

De deadline voor de opening ligt 
vast: Vóór de stadskermis van 1977 
moet het café open. Er volgen ge-
sprekken met diverse aannemers 
en architecten. Niemand durft de 
klus aan. Een verbouwing binnen 
zes weken lijkt onmogelijk. Na een 
uitgebreide zoektocht komt Hen-
drik Nillesen in beeld. Een exentriek  
figuur, steevast gekleed in cowboy 
outfit. Nillesen heeft naam gemaakt 
als architect en ontwerper van bij-
zondere horecabedrijven in Neder-
land en België. Nillesen die zichzelf 
'Kroegoloog' noemt durft de klus wel 
aan.

Er wordt besloten om het histori-
sche cafépand zoveel mogelijk terug 
te brengen in de oude staat. Geen 
slopershamer maar stap voor stap 
het pand verbouwen tot wat het 
ooit was: Het oudste cafépand van 

Weert. Het 'met stoom en kokend 
water' verbouwen leidt tot hilarische 
taferelen. Ik noem er een paar:

De Muur
Een in de loop der jaren verdwenen 
muur moet opnieuw worden gemet-
seld. De Kroegoloog belt een schilder 
die meteen moet komen om de muur 
te behangen. Wanneer de schilder 
opmerkt dat hij helemaal geen muur 
ziet zegt de Kroegoloog droogjes: 
"Wanneer je vanmiddag terugkomt 
staat die muur er".

De Bar
De Harmonie krijgt de langste bar 
van Weert. De bar is gemaakt uit 
één stuk. Het ontwerp van de bar is 
het resulaat van jarenlange praktijk-
ervaring waarbij met name de sta-  
en zithoogte comfortabel moet zijn. 
Als het eenmaal zover is dat de bar 
kan worden geplaatst blijkt dat de 
voordeur te smal is. Uiteindelijk 
wordt besloten om de ramen te ver-
wijderen zodat het gevaarte alsnog 
naar binnen kan. Tot op de dag van 
vandaag drinken de bezoekers hun 
glas bier aan diezelfde unieke en 
prachtige oude bar! 

De Glazenwasser
Op de dag dat het café wordt geo-
pend moeten de ramen nog snel wor-

den gelapt. De glazenwasser meldt 
zich, kijkt eens rond, ziet de chaos en 
zegt: "Ik kom over een week of drie 
wel terug tegen de tijd dat de zaak 
open gaat." De man kan niet geloven 
dat de zaak nog dezelfde dag wordt 
geopend.

De laatste loodjes
Terwijl de elektriciën nog snel even 
wat schilderijen ophangt en de aan-
nemer door de zijdeur het pand ver-
laat, opent op 22 september 1977 
Café De Harmonie haar deuren. Een 
bijzondere verbouwing die, onder de 
inspirerende leiding van de 'Kroeg-
oloog', is geklaard door een geweldig 
team van vakmensen.

Temidden van familie, vrienden en 
bekenden opent wethouder Lei de 
Borgie Café de Harmonie met de his-
torische woorden: "De Harmonie is 
een café waar de ervaring van oude-
ren en het enthousiasme van jonge-
ren samen komen. Dit gaat ongetwij-
feld leiden tot mooie dingen".
Hij heeft volkomen gelijk gekregen... 
De rest is geschiedenis!
  
Nu is het wachten op 22 september 
2022: 45 jaar Café de Harmonie!
          Maril

45 jaar Café
de Harmonie
Jubileumweekend
2-3-4 september
Café de Harmonie 45 jaar! 
Wie had dat gedacht? 
Een groot deel stamgasten 
van vroeger in ieder geval 
wel. Die zijn namelijk al jaren 
trouwe bezoeker en tevens 
“sponsor” van de kroeg. Dat 
de Harmonie dit jaar 45 jaar 
bestaat gaan we natuurlijk 
niet zomaar stilletjes voorbij 
gaan! 

In september 2022 viert Café de 
Harmonie haar jubileum met een 
schitterend feestweekend op vrij-
dag, zaterdag en zondag 2, 3 en 4 
september. Wat je kan verwachten? 
Dat blijft nog even geheim maar 
wat zeker vast staat is dat er genoeg 
artiesten van vroeger én nu de revue 
zullen passeren. Het weekend zal 
een soort 'samenvatting' gaan wor-
den van 45 jaar de Harmonie, waar 
jong, jonger, jongst en oud, ouder 
en oudst samen het glas kunnen 
heffen op de volgende 45 jaar.
Want dat is waar de Harmonie voor 
staat: jong & oud samen in één cafe! 

Ook benieuwd wat je kan verwach-
ten in het jubileumweekend? Hou 
dan onze social mediakanalen goed 
in de gaten óf loop regelmatig even 
binnen voor de laatste updates!
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• 45 jaar Café de Harmonie, 
1977 - 2022

• Vreênde vanne Hermeni-j
• Steltj uch ‘s vuuër...?!
• Eerste Spaarkasdag

1977: Opening Café de Harmonie

THE MAKING OF...



UITGELICHT: 
 
Hertog Jan Weizener - 5,7%
Het beste van Weizen en Witbier

Deze Weizener is zeker niet zomaar een tarwebier. Het verenigt 
het beste van twee heel verschillende soorten bier die traditioneel 
met tarwe gebrouwen worden. Dit bier is een samenspel van een 
Belgisch witbier en een Duitse Weizen.

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 
gaven ze het de hop en de in Duitsland gangbare tarwe. Toch is de 
combinatie van die ingrediënten nog geen Hertog Jan Weizener. 
Dat wordt het pas in de ketels in Arcen, waar het op eigenwijze 
manier wordt brouwen. 

Ruik er eens aan, ervaar die heerlijke citrusgeur. In de volmondige 
lichtzoete en frisse smaak proef je de hop, de tarwe, de frisse gist, 
de koriander en het klein beetje sinaasappelschil. Alles bij elkaar is 
het echt een heel eigenzinnig bier zoals we dat gewend zijn van de 
meesterbrouwers van Hertog Jan.

LUNCHROOM - BRASSERIE

Muntpromenade 8 Weert
Telefoon 0495 521 164

Misschien heb je hem al een keer 
zien hangen bij het uiteinde van de 
bar. De rode kast met de nummers 
1 tot en met 55. De spaarkas. Van 
oudsher een bijzonder aspect binnen 
de Harmonie met vroeger zelfs zijn 
eigen naam, 'De Aoj Zaeg'. Ter her-
innering aan de spaarkas werd be-
sloten om ons eigen krantje er naar 
te vernoemen :-). Na jaren van afwe-
zigheid is sinds dit jaar de spaarkas 
weer helemaal terug! 

Met 55 vaste stamgasten wordt elke 
week weer een leuk bedrag gespaard 
en contributie verzameld om jaar-
lijks een schitterende spaarkasdag 
mee te organiseren. Vanwege de 
terugkeer van de spaarkas werd er 
besloten om de eerste editie van de 
spaarkasdag extra uit te pakken, en 
dat is gebeurd! Op 7 mei verzamel-
den we alle spaarkasleden bij elkaar 
voor een heerlijk sportief dagje erop 
uit. Misschien heb je ons zelf(s) wel 
voorbij zien komen.  

Na het verzamelen bij de Harmonie 
werden er al snel gele fietstreinen 
tevoorschijn getoverd. Met maar 
liefst 4 treinen van elk 14 skelters 

Eerste Spaarkasdag
Kefee de Hermeni-j

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’: Eric Lenders.

• Naam: Eric Lenders
• Leeftijd:  54 jaar
• Je kan me kennen van:  

VV de Wiepkes, De Moësdieêk, de Stedelîkke,  
man van Nicole, pap van Tom & Maud

• Ik heb een hekel aan: mensen met een dubbele agenda
• Dit lust ik echt niet: (van de drankenkaart) onlangs een 

heel vettig blond biertje gedronken, Anne Bonten weet hoe 
deze heet. Vallen je tanden van uit je mond. zo smerig dat 
ik de naam snel vergeten ben. Zelfs niet opgedronken en  
dat gebeurt niet vaak

• Ik wil de groetjes doen aan: Nicole, Tom & Maud
• Met deze celebrity zou ik graag aan de bar willen zitten:  

Andre Rieu. Ben geen superfan van hem, maar vind het  
ongekend wat deze man bereikt heeft met zijn orkest. 

• Hoe ben je bij De Harmonie terecht gekomen?:  
Via het café elftal van mijn broer Leo ergens in de jaren '80, 
begin jaren '90. Als klein manneke ging ik vaker kijken als 
zij moesten voetballen in hun tenue dat veel weg had van het 
tenue van die Deutsche Mannschaft en als reclame stond erop 
"De Hermeni-j, ke-j sjiek!" als ik het me goed herinner.  
Ik kreeg dan vaker van Maril van Dooren een sinaasappel,  
die zij als kasteleinse altijd bij zich had als ze haar jongens 
kwam aanmoedigen tijdens het voetbal. Vanaf ik dacht 1987 
gingen we er zelf op stap. We gingen ons terrein verplaatsen 
van de Oelemarkt naar de Harmonie. Potje biljarten,  
aojhoore. En natuurlijk kaarten. Wie herinnert zich het  
kaartspel k*ttemeppen niet meer...? 

• Ik kom graag bij de Harmonie omdat:  
De sfeer! Een donkerbruin café. De mix van jong en oud die er 
in de beginjaren was is er nu weer. Alleen behoren mijn vrien-
den en vriendinnen en ik nu tot de ouderen. Met kermis en 
vastelaovendj is het net als vroeger, een feest der herkenning. 

• Favoriete Harmonie nummer: 
People Stay van Jackson Brown. Dit nummer draaide Rob 
van Dooren vroeger op zaterdagavond als sluitstuk vaker op 
verzoek van één van de oudste stamgasten, Thieu Keijers. 
Maar "de Mêrrentj" van Frans Snels is een goede tweede.  
Deze hoor ik zeker met de vastelaovendj graag.

• Voor mij mag je altijd: een Brand biertje bestellen
• Wat wil je tegen jou voorganger zeggen? (Gijs Ooijevaar)  

Ik moest even denken, Gijs Ooievaar, wie is dit? Tot ik zijn 
foto zag. Gijs is ook lid van DESM, oftewel De Moeësdiêk 
en een voorbeeld voor iedereen van buiten de provincie die 
prima geïntegreerd is in de niet altijd makkelijke Weerter 
cultuur. En dat is niet altijd even makkelijk, want een  
Weertenaar is redelijke snel geneigd te denken "Weem  
es det en waat deut dae heej?" Prima gedaan Gijs!

• Aan wie wil jij deze rubriek overdragen?:  
Een van de oudere stamgasten, Thieu Keijers

• Wil je nog iets kwijt over de afgelopen/komende periode 
of in het algemeen?: Niet teveel terug kijken maar vooruit 
kijken. Ga door op de manier waarop jullie als Harmonie  
personeel bezig zijn. Zoveel enthousiasme en passie.  
Een dikke pluim voor jullie!

Steltj uch ‘s vuuër...?!

Anne Bonten
Mijn naam is Anne Bonten, ik ben 22 jaar oud en geboren en getogen 
in Weert. Mijn eerste entree bij Cafe de Harmonie maakte ik ongeveer 
21 jaar geleden, samen met V.V. de Wiepkes ben ik sindsdien elke
vastelaovendjperiode wel aan de bar te vinden. 

Sinds 2,5 jaar sta ik ook achter de bar, om in plaats van biertjes te 
drinken ook biertjes te tappen. Naast mijn werk ben ik doordeweeks 
bezig met mijn studie interieurvormgeving in Mechelen, België. 
Hier zit ik dan ook 'op kot', zoals ze dat daar noemen. 

Op vrijdagmiddag kom ik altijd weer graag naar huis, niet alleen voor 
De Harmonie maar ook om op zondag een competitiewedstrijd te 
kunnen voetballen met Dames 2 van DESM. Uiteraard sluit ik na de 
wedstrijd dan nog graag even aan in het café om de week af te sluiten.

lang kon er een heuse fietstocht door 
het Weerterland beginnen. Na een 
aantal rondjes trappen rond de sin-
gel (en ver daarbuiten!) in de stra-
lende zon was het wel tijd voor een 
meerdere welverdiende tussenstops 
bij verschillende collega café’s in de 
regio. Het aller eerste pauzemoment 
was bij Café Bee-j Bertje waar, zoals 
niet anders verwacht, het bier ruim-
schoots uit de tap stroomde. Een-
maal bijgekomen van het harde trap-
pen en uitgeput van het drinken kon 
de tocht voortgezet worden richting 
Café Aod Bosseve waar we samen 
met veel bezoekers van het Postcode 
Loterij wijkfeest de kroeg onveilig 
hebben gemaakt.  

Deze schitterende dag hebben we 
met zijn allen afgesloten met een 
goed bord chinees waarbij we me-
teen het begin van de avond hebben 
ingeluid. 

Niet alleen hebben de spaarders 
maar ook de spaarkascommissie een 
schitterende dag gehad waarvoor we 
ook iedereen die mee is geweest 
willen bedanken. Wij kijken nu al uit 
naar de volgende editie!  

Belle Vue
Brugse Zot
Desperados
Grand Prestige
Jopen
Kwak
Omer
Orval

Vedett
Brouwerij ’t Ij
Chouffe
Duvel
Hertog Jan
Julius
Leffe

Westmalle
Brouwerij ’t Uiltje
Corona
Gouden Carolus
Kees
Liefmans
Tripel Karmeliet

WOORD BIERZOEKER 
Zoek de bieren in onderstaand lijstje en lever je 
woordzoeker in aan de bar, misschien win jij 
dan wel een uniek bierpakket!

Steltj uch ‘s 

vuuër...?!


