Lezers schrijven
Brieven mogen niet langer zijn
dan 250 woorden en moeten
betrekking hebben op een
onderwerp waarover de krant
heeft bericht. De redactie mag
bijdragen weigeren of inkorten.
Insturen kan ook via e-mail naar
lezers@nhd.hdc.nl, met
vermelding van het postadres.

van het KWBG brouwen nu
eenmaal alleen voor eigen gebruik. Hoe dat smaakt kun je
op gezette tijden proeven tijdens een open dag - gratis.
FRANS KOOPMAN
Voorzitter brouwers KWBG,
Heemskerk

Bromfietsers
Ezelenbok
Misverstanden zijn er om uit
de wereld geholpen te worden.
In dit geval het misverstand als
zou de Ezelenbok zoals die in
de winkel ligt, afkomstig zijn
uit de brouwketel van het KennernerWijn- en Biergilde. Dat
is niet zoo
Wel vormen proefbrouwsels
door leden van het KWBG de
basis voor succesbieren zoals
Meester Maerten en Ezelenbok.
Maar de perfectionering van
het recept, het brouwen, de
distributie en verkoop zijn in
handen van de SNAB: Stichting
Noordhollandse Altematieve
Bierbrouwers. Het feit dat een
aantal KWBG-Ieden tegelijkertijd lid is van deze promotors
van karakteristiek ambachtelijk bier verklaart een en ander .:
Een bier dat gezien zijn eigenzinnige kwaliteiten ook bij het
grote publiek waarschijnlijk
zal aanslaan, vindt zijn weg
daarheen via de cornmerciele
kanalen van de SNAB. Leden

Tegenwoordig moeten de
meeste bromfietsers in het bezit zijn van een bromfietscertificaat. Ik mag toch wel aannemen dat in de lesstof voor het
behalen van zo'n certificaat iets
over verkeersregels wordt verteld. Zelfs al heeft men niet
zo'n certificaat, dan nog is het
absoluut niet lastig om het onderscheid te zien tussen een
fietspad waar je niet mag
brommen en een waar dat wel
mag; Verkeersborden. U kent
ze wel. Die dingen met een pictogram, meestal op een paal
geplaatst langs de kant van de
weg. Aan het begin van elk
fietspad staat door middel van
borden prima en duidelijk aangegeven of het bestemd is voor
alleen fietsers of voor fietsers
en bromfietsers. De stelling 'De
bromfietser weet in de IJmond
volstrekt niet meer waar hi]
aan toe is' (Dagblad Kennemerland 23 oktober) is mijns inziens dan ook volkomen onzin.
RAYMOND ROBART
Velsen-Noord

