Nieuw pand Kennemer Bier & Wijngilde in park ~ssumburg

Bierbrouwers kun en ook bou
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Behalve over goede brouwers blijkt het
Kennemer Bier- en Wijngilde ook over goede bouwers te
beschikken. Zelf verzamelden de leden de materialen en
timmerden ze het nieuwe onderkomen in park Assumburg in elkaar, dat vandaag officieel wordt geopend. "Nee
hoor, we piekeren er niet over om een bouwgilde te worden", reageert Frans Koopman.
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Het nieuwe onderkomen Iigt
achterin park Assumburg. Met
even verderop de ijsbaan, de
spoorlijn en daarachter nieuwbouwwijk Broekpolder. lets
naar links is bedrijventerrein De
Trompet te zien. Een nieuw gebouw was nodig omdat in park
Assumburg woningbouw en
een hotel komen. Dat laat nog
even op zich wachten.
Maar het Kennemer Bier- en
Wijngilde heeft het voortouw
genomen. Het hoekje van het
park wordt een heuse verenigingshoek als alles klaar is.
Want ook de jeu-de-boulesvereniging is bezig met een nieuw
onderkomen naast het wijngilde. Ook de ijsclub Kees jongert
moet nog verhuizen.
Op een doordeweekse dag
zijn enkele leden aan het werk
om het gebouwtie op tijd af te
krijgen voor de officiele opening van-zaterdag, Fraai Zaans
groen houtwerk verbergt de basis van het verenigingsgebouw.
Koopman: "Zelfs tot hier reikt
de invloed van de welstandscommissie. Want het moest een
landelijke uitstraling krijgen." Het gebouwtje bestaat uitvier

voormalige noodlokalen van
een school. Die zijn twee jaar geleden al neergezet. Daarna begon het vergaren van de materialen. Koopman: "De een had
bijvoorbeeld thuis net zijn verwarming vernieuwd en kwam
met de oude verwarming aan.
Daardoor hou je de kosten laag.
Maar duurt het wel even voor,dat je alles bij elkaar hebt."
.
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Behalve dat ze een lekker biertje
kunnen brouwen bij het gilde,
weten ze ook wel wat van bouwen. Koopman: "We hadden
zelfs zoveel expertise in huis dat
we soms discussies hadden over
de aanpak." Inprincipe heef tiedereen meegeholpen aan de
bouw, de een wat meer dan de
ander. Koopman: "Niet iedereen is even handig. Maar dan
zijn er leden die zich bijvoorbeeld weer inzetten bij de open
dag. Alleen leden die echt niks
doen, daar ontstaat wel eens wat
wrevel over."
Ook buiten moet het strak
goed toeven zijn. Bij het oude
gebouwtie was geen terras. Nu
is er wel plek voor. Koopman:

"Hier komen lange houten tafels zodat we bij mooi weer buiten elkaars werk kunnen proeven", zegt hij voor het clubgebouw. In het middelste gedeelte
van het pand staat de bar, het
hart van de vereniging. Aan de
andere kant is nu nog een verlaagde open ruimte te zien waar
straks het echte werk moet gebeuren: het brouwen. Daar komen de ketels. De ruimte is af te
sluiten met een schuifdeur.
Koopman: "In het vorige gebouwtje was het soms echt zeiknat. Dan droop het van de wanden. Dat is nu voorbij."
De nutsvoorzieningen
zijn
nog niet helemaal voor elkaar.
"De man van waterleidingbedrijf PWN wilde eerst niet eens
kornen omdat we nog niet op de
kaart stonden. En het gas moet
ook nog gerege1d worden, dus
we moeten de ketels straks op
een andere manier warm stoken."
Dat er verder nog weinig gebeurt met de ontwikkeling van
park Assumburg, vindt Koopman jammer. Er moeten woningen komen, een hotel en horeca.
"Het is op zich wel een goede
zaak dat het park ontwikkeld
wordt. Het wordt er dan wel gezelliger op en het is goed voor de
sociale controle."

Vandaag vindt de offlciele opening plaats
voor leden. In oktober komt er een open
dag in het nieuwe verenigingsgebouw,

Fred Vonk (links), Paul Steijn (achter de bar) en Hans van der Veen zijn druk bezig om de laatste hand te legg
park Assumburg.

