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her nu brouwen door een kleine
brouwer
in Belgie", vertelt
Koopman.

BOS

De leden van
het Kennemer wun en Biergilde maken zich op voor hun
jaarlijkse open dag die morgen plaatsheeft. Intussen bouwen ze druk door aan hun
nieuwe onderkomen
in Park
Assumburg.
Het succes van
het door het gilde gebrouwen
Bzelenbokbier, tweemaal verkozen tot 'beste bok' van Nederland,
is overigens
niet
waar ze de bouw van betalen.
HEEMSKERK

-

Pannendak
De wind giert langs het plastic
op het dak van het clubhuis in
aanbouw. Het pannendak Iigt
er nog maar voor een deel op.
Sinds drie jaar zijn de leden van
het Biergilde bezig met de
"bouw.
Noodgedwongen
is het geheel al eens met hijskranen verplaatst. Sinds april staat het op
de huidige plek. Een eenzaam
gebouwtie in Park Assumburg.
Koopman: "Het is een tijd onduidelijk geweest waar we nu
precies mochten bouwen. Maar
hier gaan we niet meer weg."

De open dag heeft morgen
plaats in het voorlopige onderkomen van het Biergilde aan de
Communicatieweg
in Heemskerk. Het is het voormalige gebouw van de dierenambulance.
"Maar wij zeggen natuurlijk
bierenambulance",
zegt Frans
Koopman van het Biergilde.

Schuifdeur

Stout speciaal
Speciaal voor de open dag wordt
er een Assumer Stout Special gebrouwen. "Dat wordt me toch
een bier ...", zegt collega-bierbrouwer jan Snip trots. "Niks
geen kunstmatige
toevoegingen maar puur natuur. Ais je er
een slok van neemt is je mond
echt vol. De smaken die zich
ontwikkelen zijn ongelooflijk.
Van die ene slok heb je vijf minuten plezier",
aldus Snip.
Koopman glimlacht. "Goed gezegd, Jan."
Belangstellenden kunnen het
brouwen van de 'Speciaal' vol-

Jan Snip (links) en Frans Koopman controleren het basisbestanddeel wort op helderheid.

gen. "We beginnen om acht uur
en zo rond vijven is het klaar.
We hebben natuurlijk ook andere bokbieren die je kunt proeven."
Dat de leden van het Wijn en
Biergilde
kunnen
brouwen
bleek in 2001 en 2002. "Toen is
"ons bier Ezelenbok verkozen tot

beste bokbier van Nederland",
zegt Koopman. "En ook dit jaar
is er weer goede hoop. Ik heb het
Texelse biertie dat tweede werd
al geproefd. Het smaakt uitstekend, maar of het aan Ezelenbok kan tippen weet ik nog
niet."
Ezelenbok is dan ook ver-
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krijgbaar bij sommige slijters.
Het Kennemer Wijn en Biergilde verdient er echter geen cent
aan.
"Een van onze leden was ook
lid van de Stichting Noord-Hollandse Alternatieve Bierbrouwers (SNAB) en heeft het recept
daar naartoe genomen. Ze laten

"Kijk eens even, dit hier wordt
de bar", zegt Snip binnenin het
gebouwtje. Hij wijst op een
soort grote kist die tegen een
muur staat. Opvallend is de
enorme automatische
schuifdeur die het clubhuis in tweeen
scheidt.
"Aan de andere kant van de
deur komt de brouwerij. We
moeten er nog een flinke kuil
maken zodat het bier in wording door natuurlijk verval uit
de ketel kan stromen", zegt
Snip. "Wat de schuifdeur betreft, het is makkelijk dat hij
vanzelf opengaat. je hoeft niet
steeds je vat bier neer te zetten
als je erdoor wilt."

