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Mark (links) en Anthony (rechts) van Stadsbrouwerij D’n Deftige Aap 
 
 
‘D’n Deftige Aap’, een bijzondere naam! Hoe is deze ontstaan?  
 ‘Het is de bijnaam van mijn ouderlijk huis in Gerwen. Hier woonde ver voordat wij er kwamen wonen 
een excentrieke ex-Amsterdammer. Met zijn kar, ezel en draaiorgel ging hij langs kermissen in de 
regio. Hij had altijd een aapje, gekleed in deftige kleding met hoge hoed, bij zich. Het aapje ging met 
zijn centenbakje rond bij het publiek.  
Jaren later woonden wij in dit huis en 
vond mijn broer een stapel oude 
tekeningen tussen de dakpannen. Hij 
kraste en kleurde er lustig op los, niet 
wetende wat voor tekeningen dit 
waren… 
…Na een tijd stond de Amsterdammer 
voor de deur en vroeg naar de 
tekeningen, die hem dierbaar waren. 
De pentekeningen van een goede 
vriend had hij in het dak verstopt. Ze 
waren getekend door niemand minder 
dan Anton Pieck. Het enige wat restte, 
was een tekening van de kar en 
draaiorgel; mét het deftige aapje.  
Het ouderlijk huis bestaat niet meer, maar toen wij een naam nodig hadden voor onze nieuwe 
horecazaak, was dat niet zo moeilijk: D’n Deftige Aap.’ 
 
Vanaf de opening is het altijd druk. Hoe verklaar je het succes van de Deftige Aap? 
‘Ons motto is ‘je doet het goed, of je doet het niet’. Ik denk dat het succes ligt in dat het totaalplaatje 
klopt. Wij zetten hoog in op beleving. Bij D’n Deftige Aap klopt alles: de sfeer is informeel, maar de 
bediening professioneel. Het eten is vers en van hoge kwaliteit, maar wel voor een goede prijs. 
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel: zowel naar de gasten, als naar ons personeel. Als voorbeelden 
van gastvrij zijn noem ik graag dat we de enige horecazaak in Helmond zijn met een 



mindervalidentoilet. Een klein gebaar, maar mensen komen er graag voor terug! 
Mensen kunnen een spelletje komen spelen met elkaar en voor kinderen hebben wij een aangepast 
menu.’ 
 

Het lekkerste biertje van Brabant 2019 is van 
jullie hand: ‘Kielekiele’. Kun je iets over het 
brouwproces vertellen en wordt hierbij aan 
duurzaamheid gedacht?  
‘Bij het brouwen van ons bier worden zeker 
duurzame keuzes gemaakt. De mout wordt 
bijvoorbeeld ingekocht in Beek en Donk. Voor 
het brouwen van bier moet water 
opgewarmd worden tot 100 graden. Daarna 
‘gist’ het bier op 20 graden. Dit betekent dat 
er een warmteverschil is van 80 graden. Onze 
boiler staat afgesteld op 80 graden. We 
vangen het water op, voordat het afkoelt en 
dit gaat terug in de boiler. Besparing: het niet 

opnieuw hoeven opwarmen vanaf een lage temperatuur bij het begin van een nieuw brouwproces. 
De resten van het bier brouwen, het bierbostel, is geschikt als veevoeder. Dit gaat naar een boerderij 
in Someren. Zo houden we het zo veel mogelijk lokaal.’  
 
Het interieur is ‘on-Helmonds’ mooi. Met recht deftig te noemen. Hoe is dit mooie interieur 
ontstaan?  
‘Ook hier geldt weer: we 
doen het goed, of we doen 
het niet. Het interieur 
bevat veel robuuste en 
oude elementen, wat het 
bijzonder maakt. De balken 
en het hout in de bar zijn 
gemaakt van een oude 
treinwagon. De inrichting 
bevat verder ook items die 
van de sloop vandaan 
komen. De trap is hiervan 
een voorbeeld.’  
De inrichting is gezellig, 
maar tegelijk ook speciaal. 
Je krijgt als je hier zit echt 
het gevoel dat het een 
feestelijk moment voor 
jezelf is (red.)  
 
Jullie werken met verse producten, vertel daar eens iets over? 
‘Een deel van het succes is de kwaliteit van het eten. We hebben mensen in de keuken met ervaring 
in sterrenrestaurants. Het belangrijkste is dat we met verse producten werken. Neem bijvoorbeeld 
onze makreel. Deze is geen dag oud als hij op je bord ligt. Hij wordt in Nederlandse zeeën gevangen 



en binnen 24 uur in onze keuken gefileerd en bereid. 
Als decoratie voor onze gerechten gebruiken we eetbare bloemen uit biologische tuin van de moeder 
van Anthony. 
We hebben lang gezocht naar de juiste koffiebonen. Deze moesten namelijk in Nederland gebrand 
worden. We hebben uiteindelijk een match gevonden in Tiktak koffie, omdat zij een fairtrade 
totaalpakket konden leveren.’ 
 
Voedselverspilling is een groot probleem. Wat doen jullie om dit tegen te gaan? 
‘Ons inkoopbeleid is vrij streng. Dit wil zeggen dat we niet te ruim inkopen. Een enkele keer moeten 
we dan nee verkopen aan de klant, maar dit heeft onze voorkeur boven veel weg moeten gooien. Als 
voedsel over is, wordt het bereid en opgewerkt in maaltijden voor het personeel.’ 
 
Wat doen jullie om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden? 
‘Al onze producten zijn zoveel mogelijk fairtrade. Dit kost wel iets meer, maar wij vinden deze 
kwaliteit belangrijk voor ons concept. 
Plastic rietjes hebben we niet, dit 
zijn papieren exemplaren. Ook 
bekers die eenmalig gebruikt 
worden tref je niet aan.  
Leuk om te vertellen: we hebben 
een eikenhouten vloer uit een oud 
huis gesloopt. Van dit hout worden 
onze cadeaubonnen gemaakt 
(handgeschreven, leuke cadeautip 
(red.)) en bakjes voor onze 
cadeaupakketten. De 
cadeaubonnen vallen goed in de 
smaak: we hebben er al bijna 170 
verkocht. 
Onze zaak heeft ten slotte het 
certificaat dat we 100% op groene stroom draaien. Alles gaat bij ons elektrisch.’ 
 
Hebben jullie een duurzame relatie met het personeel? 
Laat ik beginnen met te vertellen dat het team dat 5 maanden geleden begon hier nog altijd werkt. In 
de horeca is het verloop erg groot. In tegenstelling tot wat je vaak in de horeca ziet, houden wij ons 
aan normale werktijden en krijgen medewerkers ruime pauzes. Wij bieden fulltimers de mogelijkheid 
om 4 dagen te werken, in plaats van 5. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons de 
kans: zo staat er iemand in de keuken met onze hulp een werkplek gevonden heeft en weer naar 
school gaat. 
 
 
Ik bedank Mark voor het leuke gesprek, de lekkere cappuccino (de lekkerste van Helmond) en weet 
dat ze mij gauw terug zien bij D’n Deftige Aap! 
 
 
TIP van de redactie: Vanwege de coronacrisis is ook D’n Deftige Aap helaas gesloten. Wij kunnen u 
warm aanbevelen er een hapje en drankje te doen, wanneer zij weer geopend zijn. 
 


