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Elke maand, gedurende het voetbalseizoen, publiceren we op onze website een interview met
een van onze sponsoren.

Deze maand  is het de beurt aan Café de Harmonie.

Kort en bondig: Omschrijf het bedrijf.
Café de Harmonie is het oudste café van Weert. Al sinds 1902 komen mensen hier bij elkaar
om onder het genot van een drankje met vrienden bij te buurten en gezellig op stap te gaan.
Tegenwoordig is Café de Harmonie hèt speciaalbiercafé in de binnenstad. Een zeer uitgebreid
assortiment bieren, maar ook diverse wijnen en verse koffie. Voor de inwendige mens
serveren we Borrelplênkskes. Elke maand een pubquiz, regelmatig bierproeverijen en live
muziek maken een bezoekje meer dan waard!



Mensen maken een bedrijf. Kunt u uzelf voorstellen? Wie bent u, wat beweegt u?
Mijn naam is Joost Arts, 42 jaar en sinds 1990 werkzaam in diverse functies in de horeca. Sinds
vorig jaar getrouwd met Tamara en ook zij werkt mee in de zaak. Ik ben geboren in Overasselt
bij Nijmegen. Na een afgeronde opleiding aan de Hoge Hotelschool Maastricht ben ik in 1997
in Weert gaan werken als Hoofd Horeca op Weerterbergen. Na functies bij de Grolsche
bierbrouwerij (waarbij DESM destijds een klant van mij was) en Sligro Food Group, ben ik in
2007 voor mezelf begonnen. Sinds 2009 ben ik eigenaar van Café de Harmonie.

Wat zijn de belangrijkste producten of diensten van het bedrijf?
Gastvrijheid is onze belangrijkste dienst en dat doen we door heel veel alcoholische en niet-
alcoholische producten te verkopen. Bier en frisdrank vormen de hoofdmoot.

Beoefent u zelf ook sport, heeft u andere hobby’s of bent u lid van verenigingen?
Degenen die mij kennen weten dat sporten niet mijn grootste hobby is. Toch zit ik niet stil, ik
sport tegenwoordig 2x per week om fitter te worden.  De enige vereniging waar ik lid van ben,
is Koninklijke Horeca Nederland. Ik zet mij samen met een aantal andere horecaondernemers
al 8 jaar in voor de lokale horeca als bestuurslid van de afdeling Weert. Tamara en ik maken
graag een stedentrip om inspiratie op te doen voor ons eigen bedrijf.



Hoe lang bestaat het bedrijf en hoeveel mensen werken er?
Café de Harmonie bestaat als sinds 1902. Het heeft vele gedaantes ondergaan en zelf een paar
keer een andere naam gehad. In 1977 is de laatste verbouwing geweest en sinds 2009 ben ik
eigenaar. Bij ons werken 11 mensen, allen op oproepbasis. En uiteraard zitten daar DESM-ers
bij!

Waar is uw bedrijf gevestigd en hoe/ wanneer kan men bij u terecht?
In het gezelligste straatje van Weert, de Muntpromenade. We zijn open van woensdag tot en
met zondag.

Waar moet uw bedrijf staan over 3 jaar?
We staan al 2 jaar in de Nederlandse Café Top 100 en daar zijn we trots op! Ik hoop over 3 jaar
nog steeds te behoren tot de 100 beste cafés van Nederland en  het gezelligste café van Weert
te zijn. Een café dat meegaat met de ontwikkelingen die onze gasten verlangen en ons
uitdagen iedere dag een beetje beter te presteren.



Wat heeft u aangezet om DESM te sponsoren?
Een rijk verenigingsleven is noodzaak voor een leefbare samenleving. Wij vinden dat je als
ondernemer ook een verantwoordelijkheid hebt in dit verhaal. Op de vraag wat heeft ons
aangezet, kun je beter vragen: wie heeftons aangezet. Als clublokaal van FC Hollywood zijn
sommige zaken bijna vanzelfsprekend.

Wat zou u graag nog onder de aandacht willen brengen?
Check onze facebook pagina of website zodat je ziet wat we allemaal organiseren!
www.facebook.com/cafedeharmonie. En wist je dat we meer dan 50 verschillende bieren in
ons assortiment hebben? Daarnaast wisselen we ook jaarlijks nog een 30 tal bieren.

Wat ik vind van DESM?
DESM en Café de Harmonie kennen veel overeenkomsten. Bij beide zie je mensen van alle
leeftijden en alle pluimages. Daarnaast is er veel gezelligheid is en worden er veel activiteiten
georganiseerd. Een topclub in Weert!


